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ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนชลธารวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2564 จัดท าขึ้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรร เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบถึงต้นทุน
ผลผลิต ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เนื้อหาประกอบด้วน 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนท่ี 2 แนวการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ส่วนท่ี 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาฉบับนี้   ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลธารวิทยาเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุก
ท่าน ที่มีส่วนช่วยให้แผนปฏิบัติการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ทุกประการ 

 

                                                         

               นายวุฒิชัย    นวลแก้ว 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 
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 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
ข้อมูลสภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 

สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 

 

 โรงเรียนชลธำรวิทยำ ( Chonlathanvittaya  School )  ตั้งอยู่เลขท่ี  100 ต าบลบ้านควน   อ าเภอ
หลังสวนจังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 โทรศัพท์  077-596058 โทรสาร 077-596059  
 มีเนื้อที่จ านวน  44 ไร่ 2 งาน  80  ตารางวา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  11  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ        
 

ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 

ผู้บริหารชื่อ  นายวุฒิชัย  นวลแก้ว  วุฒิทางการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา) ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ วันที่  19  มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน     
 

ประวัติโดยสังเขป 
 

 โรงเรียนชลธำรวิทยำ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลแห่งที่ 2 ของอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษาเขต 11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในบริเวณวัดชลธารวดี เลขที่  100 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านควน อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร โดยท่าน พระครูโสภิตสังฆการ เจ้าอาวาสวัดชลธารวดี  ได้มอบที่ดินจ านวน 44 ไร่ 2 งาน 80 
ตารางวา  ได้ ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2521 เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 22 
พฤษภาคม 2521 เปิดรับนักเรียนระดับชั้น  ม.ศ. 1 จ านวน 2 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 78 คน และ ม.1 
จ านวน 2 ห้องเรียน  นักเรียนจ านวน 64 คน โดยมีนายเสริญ แต้มแก้ว  ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4  
โรงเรียนศรียาภัย รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูโสภิตสังฆการ เจ้าอาวาส
วัดชลธารวดี  อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อนุญาตให้ใช้ศาลา การเปรียญของวัด ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเก่า
เป็นสถานที่เรียน  โดยมีครูจ านวน 4 คน (และได้ท าการสอนมาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2523) ต่อมาทางวัด
และประชาชนใกล้เคียงได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จ านวน 6 ห้อง 1 หลัง จึงย้ายจากวัดมาเรียนที่
อาคารชั่วคราวตั้งแต่ พ.ศ.2523 
 
 โรงเรียนชลธำรวิทยำมีอักษร  ย่อ ช.ว. 
 เครื่องหมำยประจ ำโรงเรียน รปูธรรมจักรคบเพลิง                                   
      หมำยถึง กำรพัฒนำนักเรียนให้มีควำมรู้และคุณธรรมควบคู่กัน   
                                                  ไป 
 คติธรรมของโรงเรียน  ธัมโม หเวรักขติ ธัมมจำรี  
      “ธรรมย่อมรักษำผู้ปฏิบัติธรรม” 
 ปรัชญำของโรงเรียน  ซื่อสัตย์ มำรยำทดี มีวินัย  ใฝ่รู้  อยู่อย่ำงพอเพียง 
 สีประจ ำโรงเรียน   ขำว-เขียว 
 อัตตลักษณ์ของโรงเรียน  สุภำพ ยิ้มไหว้ ทักทำยกัน  
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 เอกลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่ให้โอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่พลำดโอกำส  
                                                  ทำงกำรศึกษำทุกคน 
  Best  practice   จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  E- Mail  โรงเรียน  Chonlatarnwittaya2  @ gmail.com 
  Facebook   โรงเรียนชลธำรวิทยำ 
  Website   http://chollatharnwittaya.ac.th/ 

ลักษณะชุมชน/พื้นที่บริกำร 

 โรงเรียนชลธำรวิทยำ  ตั้งอยู่ห่างไกลกับชุมชนใหญ่  ซึ่งมีโรงเรียนประจ าอ าเภอขนาดใหญ่ถึง ๖ 
โรงเรียน และมีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก ท าให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนจะมุ่งไปยังโรงเรียน
ประจ าอ าเภอเป็นหลักก่อน  ท าให้การขยายตัวของนักเรียนอยู่ในวงจ ากัด ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ 
ส าหรับสถานที่ตั้งโรงเรียน ตั้งอยู่ในที่ลุ่มซึ่งเป็นที่นาเดิมท าให้มีน้ าท่วมบ่อยครั้งประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี  และ
สภาพบริเวณโรงเรียนจะมีน้ าขัง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณปีละ ๔ เดือน มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
จ านวน  8  โรงเรียน คือ  
  โรงเรียนวัดชลธารวดี 

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 
โรงเรียนบ้านคลองกก 
โรงเรียนบ้านสะพานยูง 
โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 
โรงเรียนวัดอัมพาวาส 
โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมป์ 

 

สภำพชุมชนโดยรวม 
 

 1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นเกษตรกรรมสวนยางพาราและสวนปาล์ม  มี
ประชากรประมาณ  2,430  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนอาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกร  สวน
ยางพาราและ สวนปาล์มน้ ามัน เนื่องจากภูมิประเทศ เหมาะแก่การปลูกไม้สวน รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง  
ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ,ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่
พระแข่งเรือ การท าบุญ เดือนสิบ เข้าพรรษา ออกพรรษา     

2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ และต่ ากว่า สูงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ80.80 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ11.60ค้าขาย คิดเป็น ร้อยละ7.60  รับราชการ 1  
คิดเป็นร้อยละ 3.8 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย ต่อ
ครอบครัว ต่อปี 2๕,000 บาท 
 3.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ร้อยละ88.46 

4.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนขนาดเล็กและอ่อนแอ ซึ่งโรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ช่วยเหลือการจัดการศึกษาจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูต่างชาติ ๑5๐,๐๐๐ บาท งบประมาณจัดสร้างฐาน
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ติดตั้งถังหมัก แก๊สชีวภาพ ของกระทรวงพลังงานโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเพ่ือหา
งบประมาณพัฒนา ส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันครบวัน
จัดตั้งโรงเรียน  การด าเนินการส้วมสวยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และมีการถ่ายท ารายการ 
“จุดเปลี่ยน”  ของบริษัททีวีบูรพาออกอากาศทางช่อง 9 อสมท. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2552 และวันที่ 25 
มกราคม 2552 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่๓ 
เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2552 โดยคณะ ผู้ประเมิน สังกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลพัทลุงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๑๔,๑๕,๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยคณะผู้ประเมิน สังกัดห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชิดชูกัลยาณมิตร ได้
คะแนน ๘๒.๕ และ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรให้ใช้สถานที่ต้อนรับสมเด็จ
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์และคณะพอสว. เมื่อวันที่๙  กรกฎาคม   2553 
  

ข้อจ ำกัดของโรงเรียน  
 

1. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนมีขนาดเล็ก ประกอบด้วยผู้สูงอายุ เป็นส่วนใหญ่  
2. สภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน  จึงไม่สามารถท่ีจะ

ช่วยเหลือด้านงบประมาณหรือ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่ทางโรงเรียน ได้มากนัก 
3. ชุมชนมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ในตัวเมืองอ าเภอหลังสวน   
4. โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และอยู่ใกล้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการเดินทางสะดวก 
5. โรงเรียนมีครูไม่ครบทุกสาระการเรียนรู้  ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายได้ 
6. โรงเรียนได้รับงบประมาณที่จ ากัด   
๗.รร.มีงบไม่เพียงพอต่อการจัดจ้างครูสอนตามสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนได้  
๘. สภาพอาคารเรียน  อาคารประกอบ ห้องเรียนช ารุดตามกาลเวลา 

  ๙.ชุมชนขาดความเชื่อม่ันในการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 
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ข้อมูล นักเรียน  ครู และ บุคลำกร 
ข้อมูลนักเรียน 
 ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น   คน รายละเอียด ดังนี้ 
 ตำรำงท่ี   1  แสดงจ ำนวนนักเรียน  จ ำแนกตำมระดับชั้น และเพศปีกำรศึกษำ ๒๕64 

ชั้น 
จ ำนวน 
ห้อง 

จ ำนวนนักเรียน 
รวม หมำยเหตุ 

ชำย หญิง 
ม.1 1 10 8 18  
ม.2 1 6 1 7  
ม.3 ๑ 8 8 16  

รวม ม.ต้น 3 24 17 41  
ม.๔ ๑ 6 2 8  
ม.5 1 6 5 11  
ม.6 1 6 3 9  

รวม ม.ปลำย 3 18 10 28  
รวมทั้งหมด 6 42 27 69  

  
สัดส่วนจ านวนนักเรียน  : ห้อง (เฉลี่ย)   1 : 12 คน 
 สัดส่วนของ ครู :จ านวนนักเรียน   1 : 4 คน  
           ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย    1 : 18  (ชั่วโมง) 
 จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) - คน      เข้าระหว่างภาค    -    คน 
มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  11    คน 
 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ            -        คน 
 มีนักเรียนปัญญาเลิศ                          -         คน 
 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ    -        คน 
 สถิติการขาดเรียน/เดือน       วัน/เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 

ตำรำงท่ี   ๒  แสดงจ ำนวนนักเรียน  จ ำแนกตำมระดับชั้น และเพศปีกำรศึกษำ ๒๕63 

ชั้น 
จ ำนวน 
ห้อง 

จ ำนวนนักเรียน 
รวม หมำยเหตุ 

ชำย หญิง 
ม.1 ม.1 1 6 1 7 
ม.2 ม.2 1 13 7 20 
ม.3 ม.3 ๑ 3 9 12 

รวม ม.ต้น รวม ม.ต้น 3 22 17 39 
ม.๔ ม.๔ ๑ 5 5 10 
ม.5 ม.5 1 8 4 12 
ม.6 ม.6 1 5 1 6 

รวม ม.ปลำย รวม ม.
ปลำย 

3 18 10 28 

รวมทั้งหมด รวมทั้งหมด 6 40 27 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 

ข้อมูล ครู และบุคลำกร 
ตำรำงที่ ๑  แยกตำม  ต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ และอำยุ 

 

ประเภท 
บุคคล 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
อำยุ 
เฉลี่ย 

ประสบกำรณ์ 
สอน/ท ำงำนเฉลี่ย ชำย หญิง 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 35 13 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ครูประจ าการ 5 1 - 6 - 38 6 
ครูผู้ช่วย 2 2 - 4 - 27 1 
พนักงานราชการ 3 1 - 2 2 31 4 
ครูอัตราจ้างชั่วคราว - 2 - 2 - 26 - 
นักการภารโรง 1 1 2 - - 50 25 
ลูกจ้างชั่วคราว - 1 - 1 - 25 1 
อ่ืนๆ………………………….. - - - - - - - 

รวม 12 8 2 15 3   
 

ตำรำงที่ ๒  แยกตำม  วิชำเอก วิชำที่ถนัด  

ประเภท 
บุคคล 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประสบกำรณ์ 
สอน/ท ำงำน        

ร.ร.ชลธำรวิทยำ 
ชำย หญิง 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

วิทยาศาสตร์ 1 2 - 3 - 2 
คณิตศาสตร์ - ๑ - ๑ - ๒4 
ภาษาไทย - 2 - 2 - 1 
สังคมศึกษา - 2 - 2 - 1 
สุขศึกษาพละศึกษา ๑ 1 - 1 ๑ 4 
ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ 2 - - - - 2 
การงานอาชีพ 1 1 - - 1 4 
ภาษาอังกฤษ 1 1 - 2 - 1 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี - - - - - - 
บรรณารักษ์ - - - - - - 

รวม 6 10 - 14 2 3 
 
   มีครูที่สอนตามวิชาเอก 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 
   มีครูที่สอนตามความถนัด 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 
   ครูผู้สอนมีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย 18  ชม./สัปดาห ์
   ครูได้รับการอบรมและพัฒนา ไม่ต่ ากว่า 86 ชม./ปี  จ านวน  16 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๙ 
 

 
 

รำงวัลและผลงำนดีเด่น 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่

มอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ - - 
ผู้บริหำร (ระบุชื่อ)               
นายวุฒิชัย  นวลแก้ว 

- - 

ครู  
นางอมรศรี  เพชรภู่ 

- ครูผู้สอนกิจกรรมคณิตคิดเร็วดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก   ผักสดเครื่อง
เคียงดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก   ผักสดเครื่อง
เคียงดีเด่นระดับชาติ 

สพม.๑๑ 

นางจรรยา  มินชาติ - ครูผู้สอนการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก    ผักสด เครื่อง
เคียงดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก    ผักสด เครื่อง
เคียงดีเด่นระดับ 

สพม.๑๑ 

 นางสาวปรินทร์นภา  ทองแดง -ครูผู้สอนการแข่งขันเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่-
ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้สอนนักเรียนวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น ระดับชาติ 
-ครูผู้สอนการแข่งขันเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับชาติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับชาติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับชาติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น ระดับชาติ 

สพฐ. 

นางสาวไปรยา  สุทธิชน -ครูผัฝึกสอนการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผัฝึกสอนการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

 

 

 



๑๐ 
 

 
 

รำงวัลและผลงำนดีเด่น 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่

มอบรำงวัล 
นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1- ม.3

ระดับเขตพ้ืนที่  
- ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 - ม.3 ระดับ
เขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1- ม.3 
ระดับเขตพ้ืนที่  
- ครูผู้สอนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับชาติ 

สพฐ. 

นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม -ครูผู้ฝึกสอนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้ฝึกสอนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับชาติ 
- ครูผู้สอนกิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
ระดับชาติ 

สพฐ. 

นายศุภกร  แก้วยิ้ม -ครูผู้ฝึกสอนการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผัฝึกสอนการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับเขต
พ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนกาการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับชาติ 

สพฐ. 

นายวีระพล  มีศิริ - ครูผู้สอนตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-ม.3 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.4-ม.6 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 
 

รำงวัลและผลงำนดีเด่น 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่

มอบรำงวัล 
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง - ครูผู้สอนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้น       ม.1-ม.3 
ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น ระดับ
เขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้น       ม.1-ม.3 
ระดับชาติ 
-ครูผู้สอนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดบัชาติ 
 - ครูผู้สอนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับชาติ 
- ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น
ระดับชาติ 

สพฐ 

นายอัครพล  พะลัง -ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1-ม.3ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้ฝึกสอนกาแข่งขันเขียนภาพไทยประเภณี ม.1-ม.3 
ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ม.1-ม.3 ดีเด่นในระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ม.1-ม.3 ระดับชาติ 

สพฐ. 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

 
 
 

นักเรียน 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ ประเภท 

นางสาวน้ าฝน  รุ่งสุวรรณ -เหรียญเงินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม1.-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

เด็กหญิงรัตนาวดี  พวงค า -เหรียญเงินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-
ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

เด็กหญิงศรัญย์พร  เมืองพรหม -เหรียญเงินการแข่งขัน สพม.๑๑ 
เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์แสง 
เด็กชายปณพัฒน์  บุญสืบ 
 

- เหรียญทองการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

- เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับชาติ 

สพฐ. 

นายวุฒิชาติ บุญสืบ 
นายชัยวัฒน์ ธรรมณี 

- เหรียญทองการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

- เหรียญทองการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ม.4-ม.6 ระดับชาติ 

สพฐ. 

เด็กชายพิษณุ  แพคีรี 
เด็กชายฤทธิชัย  เพชรรัตน์ 
เด็กชายอมรเทพ คงสุวรรณ 

- เหรียญทองการจัดสวนถาดแบบชื้น         
ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

เด็กชายพิษณุ  แพคีรี 
เด็กชายฤทธิชัย  เพชรรัตน์ 
เด็กชายอมรเทพ คงสุวรรณ 

- เหรียญทองการจัดสวนถาดแบบชื้น         
ม.1-ม.3 ระดับชาติ 

สพฐ. 

เด็กหญิงชัญญา กาญจนนิยม 
เด็กชายรชต  ข าอนันต์ 

- เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย       
ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

นางสาวจันทมณี  แพทอง -เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย       
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

เด็กหญิงชนกานต์  โปเกลี้ยง -เหรียญเงินการแข่งขันการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3 ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

สพม.11 
 



๑๓ 
 

 
 

นักเรียน 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ ประเภท 

เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงภักดี -เหรียญทองการแข่งขันการขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม. 

-เหรียญทองการแข่งขันการขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
ระดับชาติ 

สพฐ. 

นายจักครินทร์  แพคีรี 
เด็กชายชิษณุพงศ์  มัญแก้ว 

- การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
ก าหนดช่วงชั้น ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

- การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
ก าหนดช่วงชั้น ระดับชาติ 

สพฐ. 

เด็กหญิงปรียาภรณ์  ซุยสกุล 
เด็กหญิงปิยมาศ  จีนจิ้ว 

-การแข่งขันตอบปัญญหาสุข
ศึกษาและพละศึกษา ม.1-ม.3 

สพม.11 

นายสัตยา  วังสว่าง 
นายจตุพร  นามสน 

-การแข่งขันตอบปัญญหาสุข
ศึกษาและพละศึกษา ม.4-ม.6 

สพม.11 

เดก็หญิงกมลวรรณ ฉายวิเชียร 
นางสาวจันทมณี  แพทอง 
นางสาวณัชชา  ศิริพรหม 

- เหรียญทองการแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่                   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

- เหรียญทองการแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง        ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

สพฐ. 

นางสาวบุษบงก์  ชุมละออง -เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

-เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชาติ 
 

สพฐ. 



๑๔ 
 

 
 

นักเรียน 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ ประเภท 

เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เปียสวัสดิ์ -เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 ระดับเขต
พ้ืนที่  

สพม.11 

-เเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 ระดับชาติ 

สพฐ. 

นายทวีศิลป์  เทพี -เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน 
ประเภทการบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

นางสาวฐิติมา  สมพงศ์ทมิต -เหรียญทองการแข่งขันศิลปะ
สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ระดับเขต
พ้ืนที่ 

สพม.11 

นายศิริศักดิ์  พรหมลักษณ์ -เหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพ
ประเพณีไทย ม.1-ม.3 ระดับเขต
พ้ืนที่ 

สพม.11 

เด็กหญิงมุกธิดา  ครุฑชนะพงศ์ 
นางสาวจริยา  สุขนิรันดร์ 

-เหรียญทองการแข่งขัน
สร้างสรรค ์

ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

-เหรียญเงินการแข่งขันสร้างสรรค์ 
ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
ระดับชาติ 

สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

ผลงำนดีเด่น ปีกำรศึกษำ 2563  
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
 

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ระดับ A  คะแนน 91.70 คะแนน 

สพฐ. 

 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว สพฐ. 
 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว สพฐ. 
ผู้บริหำร - - 
ครู   
นางอมรศรี  เพชรภู่ รางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท า

คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11  

นางสาวไปรยา  สุทธิชน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2564 สพฐ. 
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2564 สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

โครงสร้ำงหลักสตูร 
โรงเรียนชลธารวิทยา จัดการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้หลักสูตรปี2551  ใช้เมื่อ 

2553  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  พุทธศักรำช 2560(ปรับปรุง 2562) 

โรงเรียนชลธำรวิทยำ อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รำยวิชำ/กิจกรรม 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

รำยวิชำพื้นฐำน 
11.0 
(440) 

รำยวิชำพื้นฐำน 
11.0 
(440) 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) 
ว21103  วิทยาการค านวณ 0.5(20) ว21104 วิทยาค านวณ 0.5(20) 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส21103 สังคมศึกษา 1.5 (60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) 
ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 
3.5 

(140) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

3.5 
(140) 

ส21241 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21242 หน้าที่พลเมือง 0.5( 20) 
ว20205  การออกแบบและเทคโนโลยี 
1  

1.0(40) ว20206  วิทยาการค านวณ1 1.0(40) 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
พ20201 ตะกร้อ 

0.5(20) 
ท20201 เสริมทักษะภาษาไทย 1 
พ 20201 ฟุตบอล 

0.5(20) 

ส21201 ต้านทุจริตศึกษา 0.5 (40) ส21202   ต้านทุจริตศึกษา 0.5(20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนารี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนารี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 80 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 80 

รวมเวลำเรียน 700 รวมเวลำเรียน 700 



๑๗ 
 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  พุทธศักรำช 2560 (ปรับปรุง 2562) 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2    
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รำยวิชำ/กิจกรรม 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

รำยวิชำพื้นฐำน 
11.0 
(440) 

รำยวิชำพื้นฐำน 
11.0 
(440) 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส22103 สังคมศึกษา 1.5 (60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) 
ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 
2.5 

(100) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

2.5 
(100) 

ส21243 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21244 หน้าที่พลเมือง 0.5( 20) 
ง 20203 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) ง20204  งานคอมพิวเตอร์  1.0(40) 
ส22201 ต้านทุจริตศึกษา 0.5(20) ส22202 ต้านทุจริตศึกษา 0.5(20) 
ท 20203 การเขียน  0.5(20) อ20204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5(40) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนารี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนารี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 100 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 100 

รวมเวลำเรียน 620 รวมเวลำเรียน 620 

 

 

 



๑๘ 
 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง 2562) 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3    
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รำยวิชำ/กิจกรรม 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

รำยวิชำพื้นฐำน 
11.0 
(440) 

รำยวิชำพื้นฐำน 
11.0 
(440) 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส23103 สังคมศึกษา 1.5 (60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) 
ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 
2.5 

(100) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

2.5 
(100) 

ส21245 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21246 หน้าที่พลเมือง 0.5( 20) 
ง20205 งานคอมพิวเตอร์ 5 
ศ20203  นาฎศิลป์ไทย 

1.0(40) 
ง20206 งานคอมพิวเตอร์ 6 
ศ20203  นาฎศิลป์ไทย 

1.0(40) 

พ 20207 ฟุตซอล 0.5(20) พ 20208 ฟุตซอล 0.5(20) 
ส23201 ต้านทุจริตศึกษา 0.5(20) ส23201 ต้านทุจริตศึกษา 0.5(20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนารี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนารี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 100 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 100 
รวมเวลำเรียน 620 รวมเวลำเรียน 620 

 

 



๑๙ 
 

 
 

 

  โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนชลธำรวิทยำ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2560(ปรับปรงุ 2562) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4  (ทั่วไป) 
                                                        ภำคเรียนที่  1 

 
 

รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
เวลาเรียน/ชั่วโมง  

หน่วยกิต 
 สำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 300 7.5 

ท 31101   ภาษาไทย 1 40 1.0 
ค 31101   คณิตศาสตร์ 1 40 1.0 
ว 31101   ชีววิทยาพื้นฐาน 40 1.0 
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย ี 20 0.5 
ส 31101   สังคมศึกษา 1 40 1.0 
ส 31102   ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 
พ 31101   สุขศึกษา 1 20 0.5 
ศ 31101   ศิลปะ 1 20 0.5 
ง 31101   การงานอาชีพ 1 20 0.5 
อ 31101   ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0 

 สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม 300 7.5 
ท 31201   วรรณกรรมพื้นบ้าน 40 1.0 
ว30201   วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 40 1.0 
ว 31201   การออกแบบและเทคโนโลยี 1 40 1.0 
ว30202 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 40 1.0 
พ 30204   ตะกร้อ 40 1.0 
พ 30208   กิจกรรมเข้าจังหวะ 40 1.0 
ส 31201 ต้านทุจริตศึกษา 20 0.5 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 1.0 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  
 กิจกรรมแนะแนว 20  
 กิจกรรมเครื่องแบบ/ชุมนุม 20  
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์
20  

 รวมเวลำเรียนทั้งหมด 660  
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนชลธำรวิทยำ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2560(ปรับปรงุ 2562) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5  (ทั่วไป) 
                                          ภำคเรียนที่  1      

                       
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

เวลาเรียน/ชั่วโมง  
หน่วยกิต 

 สำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 300 7.5 
ท 32101   ภาษาไทย 3 40 1.0 
ค 32101   คณิตศาสตร์ 3 40 1.0 
ว 32101   ชีววิทยาเบื้องต้น 60 1.5 
ส 32101   สังคมศึกษา 3 40 1.0 
ส 32102   ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 
พ 32101   สุขศึกษา 3 20 0.5 
ศ 32101   ศิลปะ 3 20 0.5 
ง 32101   การงานอาชีพ 3 20 0.5 
อ 32101   ภาษาอังกฤษ 3 40 1.0 

 สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม 300 7.5 
ท 30203   วรรณกรรมปัจจุบัน 40 1.0 
ว 30203   พลังงานทดแทน 40 1.0 
ว 30201   การออกแบบและเทคโนโลยี 2 40 1.0 
ว 30202 การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 40 1.0 
พ 30204   ตะกร้อ 20 1.0 
พ 30208   กิจกรรมเข้าจังหวะ 40 1.0 
ส32201 ต้านทุจริตศึกษา 20 0.5 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 1.0 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  
 กิจกรรมแนะแนว 20  
 กิจกรรมเครื่องแบบ/ชุมนุม 20  
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์
20  

 รวมเวลำเรียนทั้งหมด 660  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนชลธำรวิทยำ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551(ปรับปรงุ 2562) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  (ทั่วไป) 
ภำคเรียนที่  1 

                              
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

เวลาเรียน/ชั่วโมง  
หน่วยกิต 

 สำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 240 5.5 
ท 33101   ภาษาไทย 5 40 1.0 
ค 33101   คณิตศาสตร์ 5 40 1.0 
ส 33101   สังคมศึกษา 5 40 1.0 
พ 33101   สุขศึกษา 5 20 0.5 
ศ 33101   ศิลปะ 5 20 0.5 
ง 33101   การงานอาชีพ 5 

(งานเกษตร) 
20 0.5 

อ 33101   ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 
 สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม 340 8.0 

ท 30205   วรรณกรรมปัจจุบัน 40 1.0 
ว 30205 พลังงานทดแทน 40 1.0 
พ 30208   กิจกรรมเขา้จังหวะ 40 1.0 
พ30204 ตะกร้อ 20 1.0 
ง 33201   การน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อผสม 40 1.0 
อ 33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 40 1.0 
ศ30201 ศิลปะ 40 1.0 
ส33201 ต้านทุจริตศึกษา 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  
 กิจกรรมแนะแนว 20  
 กิจกรรมเครื่องแบบ/ชุมนุม 20  
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์
20  

 รวมเวลำเรียนทั้งหมด 640  
 
 
 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 
 

ทรัพยำกรและงบประมำณ 
งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รำยได้ บำท รำยจ่ำย บำท 
เงินงบประมาณ(รายหัว) ๓37,5๐๐ ประมาณการค่า

สาธารณูปโภค 
60,000 

งบกลาง 27,750 
งบบริหารวิชาการ 166,500 
งบบริหารทั่วไป 49,950 
งบบริหารบุคล 27,750 
งบบริหารงบประมาณ 5,550 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 66,340 กิจกรรมวิชาการ 11,540 
กิจกรรมคุณธรรม/ลส./นน. 30,000 
กิจกรรมทัศนศึกษา 20,000 
กิจกรรม ICT 5,000 

รวม  รวม  
เงินนอกงบประมาณ -  - 
งบส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

100,000 พัสดุพัฒนาวิชาการ 50,000 
พัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 50,000 

สนับสนุนจาก รพ.สต.บ้านควน 20,000 โครงการการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

20,000 

เงินอาชีพอิสระ 62,397.13 อาชีพอิสระ 62,397.13 
งบสนับสนุนจาก อบจ.ชุมพร ๑5๐,๐๐๐ จ้างครูต่างชาติ  ๑5๐,๐๐๐ 
  จ้างครูที่ขาดแคลน ๕,๐๐๐ 
งบอ่ืนๆ - อ่ืนๆ - 

รวมทั้งสิ้น  รวมทั้งสิ้น  
 
  
หลักกำรบริหำรงบประมำณ    
10:60:18:10:20 

ประมาณการค่าสาธารณูปโภค   เป็นเงิน  60,000 บาท 
งบกลาง   ๑๐ %   เป็นเงิน  27,750 บาท 
กลุ่มบริหารวิชาการ   6๐ %   เป็นเงิน  166,500 บาท 

กลุ่มบริหารทั่วไป   18 %   เป็นเงิน  49,950 บาท 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 %   เป็นเงิน  27,750 บาท 
กลุ่มบริหารงบประมาณ   2 %   เป็นเงิน  5,550  บาท 

 
 



๒๓ 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้และกำรใช้ 
นับแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนมีการพัฒนาโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 1 หลัง 

อาคารประกอบ 4 หลัง  รวมจ านวนห้องเรียนทั้งหมด ๓ ห้อง ห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิเศษ
ต่างๆ 7 ห้อง  ได้แก่ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภาษาต่างประเทศ ห้องจริยธรรมและ
พุทธศาสนา  ห้องพยาบาล ห้องการงานอาชีพ  ห้องคณิตศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องสังคมศึกษา ส่วนห้องสมุด
มีขนาด 144 ตารางเมตร  (คิดเป็นประมาณ 2  ห้องเรียน) มีหนังสือทั้งหมด 4,500  เล่ม จ าแนกเป็น 16 
ประเภท สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียนสูงสุด เมื่อ เดือน ธันวาคม  พ .ศ  255๘  คิดเป็นร้อยละ 78.24 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดต่ าสุด เมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ 2552  คิดเป็นร้อยละ  21.4  ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด โรงเรียนมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าของนักเรียน จ านวน ๑9 เครื่อง  มีนักเรียน
มาใช้บริการอินเตอร์เน็ต 15 คนต่อวัน และโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน ๑9 เครื่อง  คิดเป็น
สัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อเครื่อง เท่ากับ 1 เครื่องต่อนักเรียน ๑  คน 
 
นอกจากห้องสมุดแล้ว โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1200 ห้องสมุดประชาชน 15 
2. ห้องวิทยาศาสตร์ 1200 วัดคอเขา 1 
4. ห้องพระพุทธศาสนาและจริยธรรม 40 วัดแหลมทราย 2 
5. ห้องพยาบาล 500 วัดราษฏร์บูรณาราม 2 
6.สวนป่าโรงเรียนชลธารวิทยา 1000 วัดถ้ าเขาเกรียบ 1 
7.แหล่งเรียนรู้การท าขนมไทย 1 สวนนายด า 2 
9.แหล่งเรียนรู้การผลิตเครื่องดื่ม 1 แหล่งเรียนรู้การท ากล้วยอบ

เล็บมือนาง 
1 

  แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่และหมู
(บริษัทซีพี) 

1 

  แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดด้วย
ทะลายปาล์ม 

1 

  วิทยาลัยเกษตรกรรมชุมพร 2 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 
  วัดถ้ าขวัญเมือง 2 
  วัดถ้ ารับร่อ 1 
  พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติ 2 
  อนุสรณ์สถานเสด็จในกรมหลวง

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
2 

  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 2 
  ที่ท าการป่าต้นน้ าพะโต๊ะ 1 

 



๒๔ 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี 

  ถ้ าเขาพลู 1 
  วัดสวนแก้ว 1 
  โจหลุยย์เธียร์เตอร์ 1 
  เมืองทองธานี 1 
  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี 1 
  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  หว้ากอ 

ประจวบคีรีขันธ์ 
1 

  สถานีอนามัยบ้านควน 3 
  ที่ว่าการอ าเภอหลังสวน 2 
  สวนจิตรลดา 1 
  สวนสยาม 2 
  ดรีมเวิลด์ 1 
  อุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา 1 
  อุทยานแห่งชาติ 1 
  สวนหลวง 1 
  โครงการในพระราชด าริ 1 
  วัดสวนสมบูรณ์ ๓ 
  พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ๑ 
  พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ๑ 
  นครเวียงจันทร์ ๑ 
  วัดพระแก้ว ประเทศลาว ๑ 
  บ้านไม้ธารา แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ๑ 
  เขื่อนรัชชประภา ๑   
  อุทยานราชภักดิ์ 1   
  โครงการช่างหัวมัน 1   
  วัดพระแก้ว 1   
  พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 1   
  ตลาดน้ าอัมพวา 1   
  สนามหลวง 1   
  ดรีมเวิลด์ 1   
  Future Park 1  
  สวนน้ าเขาโพธิ์ 1 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 1 
  ตลาดไทย 1 

 



๒๕ 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี 

  เมืองทองธานี  
  พระบรมมหาราชวัง  
  วัดสวนสมบูรณ์  
  วัดราชบุรณะ  
  สวนสัตว ์  
  สวนน้ า  

 

  



๒๖ 
 

 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนชลธำรวิทยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5. งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา , ข้อมูล
สารสนเทศ 

6.งานนิเทศการศึกษาและพัฒนา
แผนการสอน 

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
โรงเรียน 

8. งานแนะแนวการศึกษา งาน
ทุนการศึกษาและงานกองทุนกู้ยืม 

9. งานจัดท าส ามะโนผู้เรียนและ   
การรับนักเรียน 

10. งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

11. งานส่งเสริมความรู้และ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 

12. งานส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

13. งาน ประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

1. งานจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 

2. งานจัดสรรงบประมาณ 

3. งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการใช้เงิน และผล
การด าเนินงาน 

4. งานแผนงาน 

5. งานบริหารการเงิน 

6. งานบริหารบัญชี 

7. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

8. งานจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

9. งานจัดระบบสหกรณ์
ร้านค้า 

10. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

11. งานวางแผนและติดตาม 
ประเมินผล 

1. งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 

2. งานสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 

3. งานความดีความชอบ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. งานพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ 

5. งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

6. งานวินัยและการรักษา
วินัย 

7.การออกจากราชการ 

8. งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

9. งานส่งเสริมพัฒนาขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากร 

10. งานเลขานุการ 

11. งานเวรยามและรักษา
ความปลอดภัย 

12. การออกนอกบริเวณ
โรงเรียน การลา การลง
เวลาปฏิบัติราชการ การลา
ศึกษาต่อ 

13. งานลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้าง 

14. งานวางแผนและ
ติดตามประเมิน 

1. งานด าเนินงานธุรการและงาน
ประสานงานราชการกับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. งานกิจการนักเรียนและงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและโรงเรียนสีขาว 

5. งานสัมพันธ์ชุมชนและบริการ
สาธารณะ 

6. งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

7. งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

8. งานกิจกรรมนักเรียน 

9. งานครูที่ปรึกษา 

10. งานส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 

11. งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

12. งานประชาธิปไตย 

13. งานสภา 

14. งานประชาสัมพันธ์ 

15. งานอุปโภค บริโภค 

16. ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

17. งานวางแผนและติดตาม
ประเมิน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



๒๗ 
 

 
 

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
 

วิสัยทัศน ์
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖6 โรงเรียนชลธารวิทยาจัดการศึกษาโดยให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐาน เน้นผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มารยาทดี มีวินัย  ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง บริหารงานบนพ้ืนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 
พันธกิจ 

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน 
 
เป้ำประสงค ์

๑. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
 
ผลผลิตของสถำนศึกษำ 

ผลผลิตที่  ๑  นักเรียนการศึกษาภาคบังคับที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่  
สถานศึกษาก าหนด 
 ผลผลิตที่ ๒  นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกึ่งระบบที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน บนปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์  สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 



๒๘ 
 

 
 

ค่ำนิยมหลกัของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช. 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 3. กตัญญูตอ่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของสถานศึกษาและค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระดับชาติ (Ordinary 
National Education Test : O-net)  
 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อการให้บริการทางการการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานบน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ร้อยละของกิจกรรม/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
 นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 นักเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนทุกระดับชั้นไม่น้อยกว่า ๒.00 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อการบริการทางการศึกษา ของสถานศึกษาใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา
บนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมีผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จไม่ต่ ากว่าดีร้อยละ 75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 

กลยุทธ์องค์กร / กลยทุธ์ระดับแผนงำน 
แผนกลยุทธ์โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

ระยะ 3 ปี (๒๕64 – ๒๕๖6) 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
          2. สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
          3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบที่มุ่งบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นโยบำยโรงเรียน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ   สมเหตุผล 
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
7. พัฒนาและส่งเสริมครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนให้ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ

ด้าน 
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
14. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนด 
15. สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับ

คุณภาพ   สูงขึน้ 
16. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนการคิดและพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของ      

สังคมโลก 
17. พัฒนาครูให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 



๓๑ 
 

 
 

18. สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

19. สถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการบริหารจัดการที่
เน้น    ความร่วมมือ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

20. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  ให้มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมแห่งความ
รักและการช่วยเหลือ แบ่งปันด้วยความเอื้ออาทร อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 21. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 22. น้อมน า โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
พ้ืนฐาน” 
 23. สถานศึกษาส่งเสริมโครงการ อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
 24. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) 
 25. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
 26. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 27. การพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 28. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                         แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ๒๕64 
(งำนประจ ำตำมโครงสรำ้ง) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๓ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงำนวิชำกำร 
-  งานบริหาร 
   หลักสูตร 
 
 
 
 

 
-  วิจัย  และพัฒนาหลักสูตร 
   สถานศึกษา 
-  ก ากับ ควบคุมการใช้หลักสูตร 
   สถานศึกษา 
-  ประสานงานการจัดท าหลักสูตร 
   ท้องถิ่น 
-  ประเมินผลการใช้หลักสูตรฯ 

 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
   มีคุณภาพระดับดี 
 

 
นางอมรศรี    เพชรภู่  
นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
นางสาววีรวรรณ    จันทรา  
 
 
 
 
 

-  งานบริหาร 
   กลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ 
(แยกเป็นราย 
   กลุ่มสาระฯ) 
 

-   บริหารส านักงานกลุ่มสาระฯ  
-  ประสานงานครูในกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ 
-  ด าเนินงานธุรการกลุ่มสาระฯ 
-  ประสานการด าเนินเนินงาน 
   ตามแผนฯ 
-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
   ของกลุ่มสาระฯ 
-  พัฒนาศูนย์ฯ    ให้เอื้อต่อการ 
   จัดการเรียนรู้ 
  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   รายวิชา 
-  จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  จัดท าสื่อนวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีฯ 
-  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
-  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   การเรียนรู้รายวิชา 
 

- GPA ของแต่ละ   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้   
   สูงกว่าเป้าหมายที ่ 
   ก าหนด 
-  ครูมีแผนการจัดการ  
   เรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ 
-  ครูมีผลงานวิจัย 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
   การเรียนการสอน 
   อย่างน้อยคนละ  
  ๒ ชิ้น 
 

นางอมรศรี  เพชรภู่  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก  
นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม   
นายจักรกฤษณ์  อินตัน  
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทมุ 

-  งานทะเบียน 
 

-  จัดท าข้อมูลผลการเรียนนักเรียน 
-   ให้บริการเอกสารข้อมูล  
   หลักฐานผลการเรียน การลาออก 
   การย้ายสถานที่เรียน 
-  จัดท า GPA ระดับโรงเรียน เขต 

-  เอกสารงาน 
   ทะเบียนมีคุณภาพ 
   ระดับด ี
-  ผู้รับบริการพึงพอใจ 
   ระดับด ี
 
 

นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นางสาวอรณี  มสูิแก้ว  



๓๔ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งานวัดผล  
    ประเมินผล 
   และเทียบโอน 
   ผลการเรียนรู ้

-  ประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  จัดท าเอกสารการวัด 
   และประเมินผล  
-  เทียบโอนผลการเรียนรู้  
-  ประสานงานการศึกษานอกระบบ    
   และตามอัธยาศัย 

-  การวัดและประเมิน 
   ผลทางการศึกษา 
   มีคุณภาพ ระดับดี 
-  การเทียบโอนมี 
   คุณภาพ ระดับดี 

นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 
นางสาวอรณี  มสูิแก้ว 
   

-  งานห้องสมุด 
   และการสืบค้น  
อิเล็คทรอนิกส์ 

-  จัดระบบเอกสารและข้อมูลสาระ 
   การเรียนรู้ 
-  จัดระบบการให้บริการการสืบค้น 
   สาระการเรียนรู้ 
-  จัดข้อมูลสารสนเทศผู้ใช้บริการฯ 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริม 
   การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-  ระบบการให้บริการ 
   สืบค้นมี   คุณภาพ 
   ระดับด ี
-  ผู้รับบริการพึงพอใจ  
   การให้บริการ 
   ระดับด ี

นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก 
นางสาวสุภลักษณ์  ปานน้อย
นางสาวอรณี  มูสิแก้ว  

-  งาน   
เทคโนโลยี  
สารสนเทศ  
 

-  จัดระบบการเรียนการสอน  
   การฝึกอบรม 
-   ให้บริการการสืบค้น Internet 

-  ผู้รับบริการพึงพอใจ 
   การให้บริการ 
   ระดับดีมาก 

นายธนกานต์  พละสกุล  
นายวีระพล  มีศิริ   
นายอัครพล  พะลัง   

-  งานแนะแนว
การศึกษา 

 

-  ประสานการจัดท าฐานข้อมูล 
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  ประสานข้อมูลการจัดท าแผน 
   การเรียนรายบุคคล 
-  ประสานข้อมูลการศึกษาต่อ 
-  บริการให้ค าปรึกษานักเรียน 
   รายบุคคล 
-  ประสานงานครูที่ปรึกษา 
   ด้านการแนะแนว 

 

-  ข้อมูลนักเรียน 
   ระบบดูแลฯ 
   มีคุณภาพระดับดี 
-  ผู้รับบริการพึงพอใจ 
   การให้บริการ 
   แนะแนวระดับดี 

 

นางสาววีรวรรณ  จันทรา
นางสาวอรณี มูสิแก้ว  
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  

-  งานวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
 

- จัดแหล่งสืบค้นข้อมูล เพ่ือการ  
   วิจัย  และพัฒนาคุณภาพ  
   การศึกษา 
- จัดบริการข้อมูล งานวิจัย และ  
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- จัดด าเนินงานเผยแพร่งานวิจัย 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย 
   และพัฒนาการศึกษา 

-มีแหล่งข้อมูลงาน  
 งานวิจัยเพื่อพัฒนา  
 การศึกษา ในระดับดี 
 

นางอมรศรี  เพชรภู่ 
นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  



๓๕ 
 

 
 

 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งานสนบัสนนุ
วิชาการ 

  -  ประสานงานจัดเตรียมเอกสารทาง
วิชาการ 
  - ให้บริการจัดท าเอกสาร การอัดส าเนา 
เพื่อท าแบบทดสอบและเอกสารการเรียน
การสอน 
  - จัดส านักงานให้เหมาะสมต่อการ
บริหารจัดการและการให้บริการ 
 

-  ผู้รับบริการมีความพงึ
พอใจในระดับด ี

นางอมรศรี    เพชรภู่ 
นางสาวนัฐฐินันท์   เล็กประ
ทุมนางสาววีรวรรณ    จันทรา
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงำน 
  งบประมำณ 
-  งาน บริหาร 
   งบประมาณ 
 

 
 
-  ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับ      
   งบประมาณท้ังในและนอก  
   สถานศึกษา 
-   ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
   เกี่ยวกับงบประมาณ 
-  จัดส านักงานให้เหมาะสมต่อการ 
   บริหารจัดการและการให้บริการ 
-  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปี 

 

 
 
-  การประสานงาน 
   และข้อมูลครูมี 
   คุณภาพระดับดี 

 

 
 
นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก 
  

 -  งานแผนงาน 
   และประกัน     
   คุณภาพ 
 

-  ด าเนินงานปรับแผนกลยุทธ์ 
   สถานศึกษาประจ าปี 
-  ด าเนินงานจัดท าแผนประมาณ- 
   การรายรับ – รายจ่าย 
-  ด าเนินงานจัดท าแผนการปฏิบัติ 
   ราชการประจ าปี 
-  ด าเนินงานจัดท าแผนการควบคุม 
   ภายในสถานศึกษา 
-  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
-  ประสานงาน ก ากับ   ควบคุม  
   การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติ 
   ราชการประจ าปี (งานประจ า  
   แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
-  ประสานการด าเนินการ 
   จัดท าแฟ้มผลงานงานประจ า /    
   งานกลยุทธ์ 
-  ประเมินและรายงานผลการ 
   ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติ 
   ราชการประจ าปี 
-  ประสานการประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาทั้งจากภายใน 
   และภายนอก 
 
 

-  กระบวนการบริหาร 
   ภายใต้แผนมี 
   คุณภาพใน  ระดับดี 
-  ระบบการประกัน 
   คุณภาพมีคุณภาพ 
    ในระดับด ี
 

งานแผนงาน   
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก  
  
งำนพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำน 
ศึกษำ    
นางอมรศรี  เพชรภู่  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก  
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งานการเงิน 
    และบัญชี 

-  จัดท าแผนการควบคุมการใช้ 
    งบประมาณสถานศึกษา 
-  ด าเนินงานการเบิก / จ่ายการเงิน 
   ตามระเบียบทางการเงิน 
-  ด าเนินงานด้านบัญชี 
   ตามระเบียบฯ 
-  จัดระบบการให้บริการทาง 
การเงินที่มีประสิทธิภาพ 
-  ด าเนินงานด้านเงินเดือน  
   ค่าตอบแทน 
 

-  ระบบการเงิน 
    และการบัญชี 
   มีคุณภาพ 
    ในระดับด ี

 

นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
   

-  งานสินทรัพย์ 
   และพัสดุ 
 

-  ประสานการด าเนินงานการ 
   จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 
-  จัดท าระบบการควบคุม 
   การเบิกจ่ายพัสดุ 
-  จัดท าระบบการบริหารสินทรัพย์ 
   ของสถานศึกษา 
-  ด าเนินงานตรวจสอบ 
    และจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ประจ าปี 
-  จัดข้อมูลด้านสินทรัพย์ 
   ของสถานศึกษา  
-  วางแผนการตรวจสอบ 
 

-  การบริหารสิน 
ทรัพย์และพัสดุ   
   มีคุณภาพใน 
   ระดับด ี
 

นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป 
 

-  งานตรวจสอบ 
    และควบคุม 
   ภายใน 

 

-การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัต ิ
   ราชการประจ าป ี
-  ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน  
   (ผลผลิต ผลลัพธ์ตามแผนฯ) 
-  ตรวจสอบด้านการเงิน 
   และงบประมาณ 
-  สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 
   ด้านการเงินและงบประมาณ 

 

ระบบการตรวจสอบภายใน
มีคุณภาพ ในระดับด ี

 

นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก 
  

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งานพัฒนา   
   ข้อมูลสาร 
   สนเทศ 
 

-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ 
     สถานศึกษาตามโปรแกรม 
     ของส่วนกลาง 
  -  ให้บริการ / รายงานข้อมูล 
     สารสนเทศ 
  -  ประเมิน และปรับปรุงข้อมูล 
      สารสนเทศ 
  -  จัดระบบข้อมูลสารสน 
     สารสนเทศ 
 

- ระบบสารสนเทศมี 
  คุณภาพ ในระดับดี 
 

นายธนกานต์  พละสกุล 
นายวีระพล  มีศิริ   
นายอัครพล  พะลัง  

-  งานระดมทุน  
    และทรัพยากร 
   ทางการศึกษา 
 

-  วางแผนการระดมทุน 
    และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
-  จัดหาทุนและทรัพยากร 
    เพ่ือการศึกษา 
-  จัดท าข้อมูลทุน  และทรัพยากร 
   เพ่ือการศึกษา 
-  จัดประเมินและรายงานผล 
   การระดมทุนฯ 
-  ประสานงานสมาคมฯ มูลนิธิฯ  
   องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
   เพ่ือการระดมทุนฯ 

-  ทุนและทรัพยากร 
    เพ่ิมข้ึนจากงบ- 
   ประมาณของรัฐไม่ 
   น้อยกว่าร้อยละ๕๐ 
 

นายธนกานต์  พละสกุล 
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นายอัครพล  พะลัง  
นายวีระพล  มีศิริ  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 
-  งานบริหาร 
   งานบุคคล 
 

 
 
-  บริหารงานบุคคล 
-  ประสานงานกลุ่มงานและ 
   สถาบันอื่นเก่ียวกับงานบุคคล 
-  จัดท าเนียบครูและบุคลากร 
-  จัดท าค าขอ  และทะเบียนประวัติ  
   เครื่องราชฯ 

 

 
 
-  การประสานงาน 
   และข้อมูลครูมี 
   คุณภาพระดับดี 

 

 
 
นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นางสาวสิตานัน รอดอุนา
นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว 

-  งานอัตราก าลัง 
 

-  จัดท าธุรกรรมการเลื่อนขั้น 
   เงินเดือนและความดีความชอบ 
   เป็นกรณีพิเศษ 
-  วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
-  ด าเนินงานการสรรหา  บรรจุ  
   แต่งตั้ง   
-  ด าเนินงานการย้าย  การช่วย  
   ราชการ   

-  ปริมาณงาน / ครูมี 
   ความเหมาะสม   
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นางสาวสิตานัน  รอดอุนา
นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว  
 

  - งานส่งเสริม  
   สมรรถนะครู 
   และบุคลากร 
 

-  วิเคราะห์สมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจ าหน่วยงาน 
-  ประสานการนิเทศ อบรม  
   ประชุม สัมมนาทั้งใน 
    และนอกสถานศึกษา 
-  ประเมินประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผลประจ าปี 
-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
   การพัฒนาครู 

-  การพัฒนาครูมี 
   ความรู้ ความ 
   สามารถสอดคล้อง  
   กับสมรรถนะของ 
   หน่วยงานใน 
   ระดับด ี
 

นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นางสาวสิตานัน  รอดอุนา
นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว 

-  งานส่งเสริม  
   ความก้าวหน้า 
    ในวิชาชีพ 
 

-  ส่งเสริมครูเครือข่าย ครูแกนน า  
   ครูต้นแบบ 
-  จัดด าเนินงานด้านใบประกอบ 
   วิชาชีพ 
-  จัดด าเนินงานการขอเลื่อนแท่ง 
   เงินเดือนและวิทยฐานะ 
-  จัดอบรมการจัดท าผลงาน  
   วิชาการ 
 

-  ครูร้อยละ 7๕  
   มีความก้าวหน้า 
   ทั้งเงินเดือนและ   
   ระดับวิทยฐานะ 
 

นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นางสาวสิตานัน  รอดอุนา
นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว 



๔๐ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งานวินัย 
   ข้าราชการครู 
 
 
 
 
 
 
 

-  ด าเนินงานด้านเวลาปฏิบัติ 
   ราชการ การลา การไปราชการ  
   การขาดราชการ การลาออก 
-   ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 
   ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
   ประกาศเกี่ยวกับวินัย 
   ข้าราชการครู 
-  ประสานงานด้านวินัย การ 
   อุทธรณ์   ร้องทุกข์  การออกจาก 
   ราชการ 

-  ครูมีวินัยและจรรยา            
   บรรณอยู่ในระดับดี 
-  ครมูีความรู้กฎหมาย 
   กฎระเบียบทางการศึกษา 
   อยู่ในระดับดี 
 
 
 

นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นางสาวสิตานัน  รอดอุนา
นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว 
 
 
 
 

-  งานสวัสดิการ  
   ครูและบุคลากร 

-  ควบคุมระบบการจัดสวัสดิการ 
     ของโรงเรียนที่เกิดความ 
     เป็นธรรม 
  -  จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
      ให้เป็นปัจจุบัน 
  -  สรุปรายงานฝ่ายบริหาร 
     ทุกสิ้นเดือน 
 

-  ครูพึงพอใจต่อการ 
   จัดสวัสดิการของ 
   สถานศึกษาใน  
   ระดับด ี
 

นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นางสาวสิตานัน  รอดอุนา
นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว 
 

- งานรักษาความ   
  ปลอดภัย 

 

- จัดระบบการรักษาความปลอดภัย  
  ของสถานศึกษากลางวัน 
  และกลางคืน 
- ก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ 
  การรักษาความปลอดภัย 
  ของสถานศึกษา 
- ประเมินและรายงานผลการรักษา 
  ความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 
 

- การรักษาสถาน 
  ศึกษามีคุณภาพ 
  ในระดับดี 

 

นายธนกานต์  พละสกุล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงำนบริหำร
กิจกำรนักเรียน 
-  งานกิจการ 
   นักเรียน 
 

 
 
-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ / 
   การรายงาน 
-  ประสานการด าเนินงานสายงาน 
    ในกลุ่ม 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
   ผู้เรียน  (ลส. , นน. , ชุมนมุ / 
   กิจกรรมตามแผนฯ) 

 
 
- นักเรียนผ่าน 
   กิจกรรมพัฒนา 
   ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
นายวีระพล  มีศิริ  
นายจักรกฤษณ์  อินตัน  
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

-  งานกิจกรรม 
   สภานักเรียน 

-  ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม  
   ทั้งใน  และนอกสถานศึกษา 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการ 
   สภานักเรียน 

- นักเรียนเข้าร่วม 
   กิจกรรมร้อยละ๑๐๐ 
 
 

นายจักรกฤษณ์  อินตัน  
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร
นายอัครพล  พะลัง 

-  งานวินัยและ 
   ความประพฤติ 
   นักเรียน   
 

-  ควบคุม ดูแล ติดตามการเข้าร่วม         
   กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
-  ประสานงานการให้ค าปรึกษา 
   ของครูที่ปรึกษาประจ าวัน 
-  ประสานงานต ารวจชุมชน / 
   องค์กรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  จัดกิจกรรมป้องปราม แก้ไข  
   และพัฒนาวินัยและความ 
   ประพฤตินักเรียน 
-  จัดประเมินและรายงาน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านวินัย 
   และความประพฤตินักเรียนแยก 
   ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-  นักเรียนผ่านการ 
   ประเมินคุณลักษณะ  
   อันพึงประสงค์ 
   ร้อยละ ๑๐๐ 
-  ผู้ปกครองและ 
   ชุมชนพึงพอใจ 
   พฤติกรรมของ 
   นักเรียนในระดับดี 
-  สถานศึกษามีข้อมูล 
   พฤติกรรมนักเรยีน 
   เป็นรายบุคคล 
 
 

นายวีระพล  มีศิริ  
นายจักรกฤษณ์  อินตัน  
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  คัดกรองนักเรียน 
-  ก ากับ ดูแล สนับสนุน ติดตาม  
   ประสานการช่วยเหลือนักเรียน  
   รายบุคคล 
-  บริหารจัดการเครือข่ายดูแล  
   ช่วยเหลือ นักเรียน 
-  ประเมิน สรุปรายงานการ 
   ช่วยเหลือ 
 

-  สถานศึกษามีข้อมูล 
   นักเรียนเป็นราย 
   บุคคลที่เป็นปัจจุบัน 
-  สถานศึกษามีระบบ 
   เครือข่ายผู้ปกครอง  
   ที่สมบูรณ ์
 

นายธนกานต์  พละสกุล  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก  
นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 
นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นางสาวอรณี  มูสิแก้ว  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นายจักรกฤษณ์  อินตันนาย
อัครพล  พะลัง  
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นายวีระพล  มีศิริ   
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร  

-งานป้องกันสาร
เสพติด/เพศศึกษา 
 

- จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความ  
   เสี่ยง เรื่องสารเสพติด และเพศฯ 
- จัดกิจกรรมแก้ปัญหา / พัฒนา 
  ความเสี่ยงของนักเรียนเกี่ยวกับ 
  สารเสพติดและเพศฯ 
- ประสานความร่วมมือกับองค์กร 
  อ่ืนในการป้องกันและแก้ปัญหา 
  เกี่ยวกับสารเสพติดและเพศฯ 
 

- นักเรียนมีความรู้  
  และไม่มีความเสี่ย  
  เรื่องสารเสพติด /   
  เพศ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

นายธนกานต์  พละสกุล  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก  
นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 
นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นางสาวอรณี  มูสิแก้ว  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นายจักรกฤษณ์  อินตันนาย
อัครพล  พะลัง  
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นายวีระพล  มีศิริ   
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๓ 
 

 
 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหำร 
  งำนทั่วไป 
- งานบริหารงาน   
  ทั่วไป 

 

 
 
- บริหารส านักงานกลุ่มอ านวยการ 
- จัดด าเนินงานสารบรรณ 
   ของสถานศึกษา 
- ประสานเครือข่ายการสั่งการ  
   การรายงานผ่านเทคโนโลยี  
   สารสนเทศ 
- ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  
   การช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ 

 

 
 
- ประสานงาน 
  ทั้งภายในองค์กรและ   
  ภายนอกมีคุณภาพ 
   ในระดับดี 

 

 
 

นายธนกานต์  พละสกุล 
นายวีระพล  มีศิริ  
นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

- งานอาคาร 
  สถานที่และ 
  สิ่งแวดล้อม 
 

- จัดซ่อมบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ 
- จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้  
   เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
   พิธีการต่างๆ 
- ก ากับ ดูแล นักการ ลูกจ้างประจ า  
- ก ากับ   ดูแล   ความสะอาด 
  ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 

- อาคารสถานที่ 
  และสิ่งแวดล้อม 
  มีคุณภาพใน 
  ระดบัด ี
 

นายธนกานต์   พละสกุล
น า ง ส า ว ชุ ลี ภ รณ์   ชู สุ ก
นางสาวไปรยา  สุทธิชน
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 
นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประ
ทุมนางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป 
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นายจักรกฤษณ์  อินตันนาย
อัครพล  พะลัง  
นายทวีศักดิ์   พรหมเรือง
นายวีระพล  มีศิริ  
นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

  - งานเทคโนโลย ี
 

- จัดบริการงานเทคโนโลยีเพ่ือสนับ  
สนุนวิชาการ 
- จัดระบบแฟ้มภาพนิ่ง วีดิโอ   
  กิจกรรมฯ 
- จัดซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
  งานเทคโนโลยี 
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  งานเทคโนโลยี 

- การให้บริการงานเทคโนโลยี
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในระดับดี 
 
 
 

นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 
นายธนกานต์  พละสกุล 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

 
 

 

 

 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

- งานประชา 
   สัมพันธ์ 

 

- จัดระบบงานประชาสัมพันธ์ 
- จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  ของโรงเรียน 
- จัดบริการต้อนรับ  ผู้มาเยี่ยม 
   โรงเรียน 
- จัดสถานที่เพ่ือการประชา- 
  สัมพันธ์ 

- งานประชาสัมพันธ์ 
  เป็นที่พึงพอใจของ  
  นักเรียน   ครู 
  ผู้ปกครองในระดับดี 

 

นายธนกานต์  พละสกุล 
นายจักรกฤษณ์  อินตัน 
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 

- งานโภชนาการ - จัดระบบการให้บริการอาหาร 
  กลางวัน 
- ควบคุมคุณภาพอาหารและการ-    
   ให้บริการ 
- จัดสถานที่ในการให้บริการอาหาร   
  กลางวันที่ถูกสุขลักษณะ 
- ประเมิน และปรับปรุงอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
 

- นักเรียน   ครู   
  ผู้ปกครองพึงพอใจ  
  การบริการใน 
  ระดับด ี
 
 

นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร
นายจักรกฤษณ์  อินตัน 
นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว 

- งานอนามัย 
  โรงเรียน 
 

- จัดท าข้อมูลอนามัยส่วนบุคคล 
   นักเรียน 
- จัดบริการสุขอนามัยเบื้องต้น 
- จัดระบบป้องกันอุบัติเหตุ 

- นักเรียน  ครู    
  ผู้ปกครองพึงพอใจ   
  การบริการใน 
  ระดับด ี

นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร
นายจักรกฤษณ์  อินตัน 
นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว 

- งานประสาน 
  องค์กรเครือข่าย 

 

- จัดท าข้อมูลชุมชน 
- ประสานการจัดกิจกรรม 
  สร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
- เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
   ในโอกาสต่างๆ 
- ประสานงานคณะกรรมการ  
  สถานศึกษาฯ , สมาคมผู้ปกครอง 
  และครูฯ , สมาคมนักเรียนเก่า , 
 มูลนิธิฯ , และองค์กรชุมชน 
- ให้บริการชุมชนทั้งด้านวิชาการ  
และอ่ืนๆ 

- ชุมชนเชื่อถือและ 
   ไว้วางใจสถาน 
   ศึกษา และพึงพอใจ   
   การจัดการศึกษาใน 
   ระดับด ี

 

นายธนกานต์  พละสกุล 
นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นายอัครพล  พะลัง 
นายวีระพล  มีศิริ 
  

 

 



๔๕ 
 

 
 

 

 

 

ฝ่ำย/งำน กิจกรรม (ควำมรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมำณ/คุณภำพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

- งาน 
  สาธารณูปโภค 
 

- จัดบริการน้ าดื่ม น้ าใช้ 
- จัดระบบการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า, 
  น้ ามันเชื้อเพลิง) 
- จัดระบบการสื่อสารภายใน 
  สถานศึกษา 
- ประเมิน และรายงานการใช้ 
  พลังงาน 

- นักเรียน ครูพึงพอใจ 
  การบริการในระดับดี 
 
 
 
 

นายธนกานต์  พละสกุล 
นายวีระพล  มีศิริ  
นายอัครพล  พะลัง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ๒๕64 
กิจกรรม / โครงกำร 

ตำมแผนกลยุทธ์สถำนศกึษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

กำรก ำหนดกลยุทธ์โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

มำตรฐำนที่ ข้อที ่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ           
   1.1 นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
   1.2 นักเรียน ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 
   1.3 นักเรียน ผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
   1.4 นักเรียน มีความสามารถพูดแนะน าตนเองและสนทนาอย่างง่าย
เป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
   1.5 นักเรียน มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไป 
2)  มีควำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
   2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 นักเรียน ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดในระดับดี 
3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
   3.1 นักเรียนมีความสามารถสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 ชิ้น 
   3.2 นักเรียน มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหา
อุปสรรคของการท างานได้ 
   3.3 นักเรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 นักเรียน มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.2 นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 
ขึ้นไป 
5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
    



๔๘ 
 

 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที ่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน (ต่อ) 

   5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ 
2 ขึ้นไป 
   5.1.4 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 
2 ขึ้นไป 
   5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป    
   5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
   5.1.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 
   5.1.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้น
ไป      
6)  มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
   6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานเข้าใจต่องานอาชีพ 
   6.2 นักเรียนมีการวางแผนอนาคต ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนถนัดเพ่ือให้
นักเรียนได้ค้นพบตนเอง 
1.2  ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
   1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
8 ตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ สพฐ. ในระดับดี 
   1.2 นักเรียนทุกปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ 
2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
   2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่นของ
ตนเอง เช่น ประเพณีข้ึนโขนชิงธง ประเพณีลอยกระทงแข่งเรือประจ าปี
ต าบลบ้านควน 
   2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมยิ้มไหว้ ทักทายกัน 
   2.3 นักเรียนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
   3.1 นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ วินัยของสถานศึกษา 
   3.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎกฏิกาของสังคม 
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
   4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
   4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพล
ศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุก
ข้อ 
 



๔๙ 
 

 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที ่
มำตรฐำนที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
   2.1.1 โรงเรียนมีแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้
จริง 
2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำที่ได้
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จไว้ 
   2.2.1 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ 
   2.2.2 โรงเรียนมีการก ากับติดตามด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2.3 มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบ
ด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
   2.3.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
   2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ 
   ๒.๓.๓โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ 
   2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการ
พัฒนาตนเอง อย่างน้อย ปีละ 20 ชั่วโมง 
   2.4.2 ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง ( ID  Plan) 
   2.4.3 ครูทุกคนมีรายงานผลการปฏิบัติงาน ( PSAR ) 
2.5 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   2.5.1 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
   2.5.2 สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.6 มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 

มำตรฐำนที่ ข้อที ่
มำตรฐำนที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด 
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถสร้างชิ้นงานได้  
   3.1.2 ครูจัดหาและน าสื่อมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
   3.2.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   3.2.2 ครูทุกคนใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.3.1 บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   3.3.2 ครูน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 
   3.4.1 ครูทุกคนมีเครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือที่หลากหลาย 
   3.4.2 ครูมีรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา
ต่อภาคเรียน 
   3.4.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   3.5.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   3.5.2 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  50 ชั่วโมง / 
ป ี 
   3.5.3 ครูมีการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านสื่อเทคโนโลย ี

    
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
 

 
 แผนปฏิบัติงำนตำมกรอบกลยุทธ์สถำนศึกษำ (งำนกลยุทธ์) 

 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ ๑  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

 นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพตาม   
มาตรฐานในระบบประกัน  
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสอดคล้องกับทิศทางการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

     

โครงกำรที่ ๑   
โครงกำรส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี
และมีสุนทรียภำพ
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
-ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 
-มีน้ าหนัก ส่วนสูง  และมี
สมรรถภาพทางกายตาม  
เกณฑ์มาตรฐาน สามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลกีเล่ียงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ       
-เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
-สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ตลอดปี 

 
นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

๑.๑ ตรวจสุขภาพดว้ย
ตนเองโดยใช้แบบ
บันทึกการตรวจสุขภาพ 

นักเรียนตรวจสุขภาพดว้ย
ตนเองโดยใช้แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ 85 

- - ตลอดปี นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

๑.๒ กายบริหาร นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมกาย
บริหารก่อนเข้าเรียนทกุเช้า  
ไม่น้อยกวา่ 
 ร้อยละ 85 

- 
 
 
 
 

- ตลอดปี นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

 ๑.๓ ชั่งน้ าหนัก-วัด
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม
อนามัย        
 

นักเรียนชั่งน้ าหนัก-วัด
ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย         
ร้อยละ 85 

- - ตลอดปี นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 



๕๒ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ ๑  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

๑.๔ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   

นักเรียนทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  ร้อยละ85 
 

- - ตลอดปี นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๑.๕ ซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ 

มียา และเวชภัณฑ์พร้อม
บริการนักเรียน ครู ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

2,000 -  นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 

 

๑.๖ จัดป้ายนิเทศให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด  ให้โทษ ความ
รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 
 

นักเรียนจัดป้ายนิเทศให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษ ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา ทางเพศ 
ร้อยละ 85 

- - ตลอดปี นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๑.๗ รณรงค์การขับขี่
ปลอดภัย 

นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์
การขับขี่ปลอดภัยรอ้ยละ ๘๕ 
 

- - ตลอดปี นายวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๑.๘ อ่านสาส์นต่อตา้น
ยาเสพติด 

นักเรียนร่วมกิจกรรมอ่าน
สาส์นต่อต้านยาเสพติดร้อยละ 
๘๐ 
 

- - 
 
 

มิถุนายน นายวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๑.๙ แนะแนวผู้เรียนใน
ชั้นเรียน 

นักเรียนได้รับการ แนะแนว
ผู้เรียนในชั้นเรียนร้อยละ 85 
 

 -  ครูที่ปรึกษาทุกคน ตลอดปี
การศึกษา 

๑.๑๐ กิจกรรมเปิดรั้ว
ชลธาร 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านชลธาร                  
ร้อยละ 85 
 

10,000 -  นางสาววีรวรรณ  
จันทรา 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๑.๑๑ ปัจฉิมนิเทศ
ผู้เรียน ม.3 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศผู้เรียน ร้อยละ 85 
 

 -  นางสาววีรวรรณ  
จันทรา 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๑.๑๒ สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา และนันทนาการ                     
ร้อยละ 85 
 

- -  นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นายอัครพล พะลัง 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

๑.๑3 กีฬาภายในและ
กีฬาต้านยาเสพติด 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม                            
ร้อยละ 85 

 -  นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 
นายวีระพล  มีศิริ  

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๑.๑4 กีฬาภายนอก นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬา
นักเรียนมัธยมศึกษา                   
จังหวัดชุมพร   ร้อยละ 85 

 - สิงหาคม นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 
นายวีระพล  มีศิริ  

1 ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 

 1.15 การปอ้งกันการ
ตั้งครรภ์ในเยาวชน 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม    
ร้อยละ 85 

-   นางสาวอันทิมา  
กรุงไกรจักร 
นายวีระพล  มีศิร ิ

1 ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 



๕๓ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ ๑  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

โครงกำรที่  ๒  
โครงกำรส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่ำนิยม
ที่พึงประสงค์ตำมหลัก
ปรัชญำของ                      
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

    
นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

 
1 ครั้ง/         

ปีการศึกษา 

๒.๑ กิจกรรมมาลาบูชา
ผู้มีคุณ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 75 

- -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๒.๒ กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
ร้อยละ 75 

20,000 -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นายจกัรกฤษณ์  
อินตัน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๒.๔ กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสาธารณ 
ประโยชน ์

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นายทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๒.๕ กิจกรรมวันพระ
นักเรียน 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๒.๖ กิจกรรมนั่งสมาธิ
ก่อนเข้าเรียน 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๒.๗ กิจกรรมสวดมนต์
สุดสัปดาห์ 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

๒.๘ กิจกรรมท าดี
ที่สุด 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

2.9 กิจกรรมแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

2.10 กิจกรรมเด็กดี
ศรีชลธาร 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

2.11 โรงเรียนวิถี
พุทธ 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

- -  นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที ่๑  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 
(ต่อ) 

โครงกำรที่ 3  
โครงกำรส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียน  และ
พัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
-นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว         
-มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม   
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหวา่งกัน  
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

   
ตลอดปี 

นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
 

 
1 ครั้ง/         

ปีการศึกษา 

3.1 กิจกรรมวัน
ส าคัญ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 75 

18,000 - ตลอดปี นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

3.2 ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 75 

40,000 - ตลอดปี นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

3.3 จัดป้ายนิเทศ
เกี่ยวกบัวันส าคัญตา่งๆ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 75 

- - ก.ค. 61 นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

3.4 จัดกิจกรรมวัน
อาเซียน 
 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 75 

2,000 - ส.ค.61 นางสาวววีรวรรณ 
จันทรา 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

3.5 จัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 75 

2,000 - ก.ค.61 นางสาวชุลีภรณ์  ชู
สุก 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาห้องสมุด 
 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75 

2,000 - ตลอดปี นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

3.7 กิจกรรมรักษก์าร
อ่าน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 75 
 

- - ตลอดปี นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

3.8 เร่ืองเล่าเช้านี้ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 75 

- - ตลอดปี นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ ๑  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

โครงกำรที่ 4  
โครงกำรส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบคิดสร้ำงสรรค์  
ตัดสินใจ  และ
แก้ปัญหำได้อย่ำงเป็น
ระบบตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
-ผู้เรียนสรุปความคิดจากเร่ือง
ที่อ่านฟังและดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง  น าเสนอ
วิธีคิด วธิีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธกีารของตนเอง 
-ก าหนดเปา้หมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ มีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

   
ตลอดปี 

 
นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
นางสาวอรณ ี
มูสิกแก้ว 
 

 

4.1 วิทยาศาสตร์กับ
การแก้ปญัหา 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
ทุกคน 

- - ส.ค.61 นางสาวพิมพข์วัญ  
คงอุป 
นางสาวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.2 กิจกรรมโครง     
งานวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ทุกคน 

2,000 - ตลอดปี นางสาวพิมพข์วัญ  
คงอุป 
นางสาวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.3 ปฐมนิเทศ
นักเรียน 

นักเรียนม.1 และ ม.4เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 

- - ตลอดปี นางอมรศรี เพชรภู่  1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.4 ฝึกกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนได้รับการฝึกโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทุกคน 

- - ตลอดปี นางสาวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นางสาวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

4.5 กิจกรรมเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ทุกคน 

- - ตลอดปี นางสาวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นางสาวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.6 เข้าค่ายลกูเสือ 
เนตรนารี และทักษะ
ชีวิต 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และ
ทักษะชีวิต ทุกคน 

20,000 - ภาคเรียนที่2 นายวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.7 กิจกรรมวิเคราะห์
ข่าวสาร 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
วิเคราะห์ข่าวสารทุกคน 

- - ตลอดปี นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.8 กิจกรรมนักข่าว
เช้านี้ 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
กิจกรรมนักขา่วเช้านี้ทกุคน 

- - ตลอดปี นางสาว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.9 โครงงาน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
โครงงานฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ80 

- - ตลอดปี นายวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.10 ปลูกผัก 
 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม                
ปลูกผัก ร้อยละ80 
 

- - ตลอดปี นายวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

4.11 คณิตคิด
สร้างสรรค์ 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
ชุมนุมคณิตคิดสร้างสรรค์  
 ทุกคน 

- - ตลอดปี นางอมรศรี เพชรภู่ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 
 



๕๖ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ ๑  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

โครงกำรที่ 5   
โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นตำมหลักสูตร 

 
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์
มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ ์
-มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขยีน  
เป็นไปตามเกณฑ ์
-มีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ ์

   
ตลอดปี 

 
นางอมรศรี เพชรภู่ 

 
1 ครั้ง/         

ปีการศึกษา 

 - ห้องสมุด  - -  นางสาวชุลีภรณ์  
ชูสุก 

 

 - วิทยาศาสตร์ 
 -  โครงการทัศนศึกษา
สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 

 - -  นางสาวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นางสาวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

 

 -  โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
และ ม.ปลาย 

 - -  นางสาวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นางสาวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

 

 - ภาษาตา่งประเทศ 
    - ภาษาอังกฤษ                     
วันละค า 

 - -  นายจักรกฤษณ ์
อินตัน 

 

     - อิงลิชแคมป ์  4,060 -  นายจักรกฤษณ ์
อินตัน 

 

 -  พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษปรับ
พื้นฐานนักเรียน 

 - -  นายจักรกฤษณ ์
อินตัน 

 

 - แนะแนวการศึกษา
ต่อ ม.1 

 2,000 -  นางสาววีรวรรณ  
จันทรา 

 

 - งานประชาสัมพันธ ์  5,000 -  นายทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

 

 5.3 จัดการทดสอบ
ระดับต่างๆตาม
หลักสูตร 
 
 

นักเรียนได้รับการจัดการ
ทดสอบระดับต่างๆตาม
หลักสูตร ร้อยละ 81 

- - ตลอดปี วิชาการ 
นางอมรศรี เพชรภู่ 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 5.4 สอนซ่อมเสริม
และติวเข้มเติมความรู้
เตรียมพร้อมก่อนสอบ 
O-Net ม.3 และ ม.6 

นักเรียนได้รับการสอนซ่อม
เสริมและติวเข้มเติมความรู้
เตรียมพร้อมก่อนสอบ     
O-Net ร้อยละ81 
 

- - ภาคเรียนที่ 
2 

วิชาการ 
นางอมรศรี เพชรภู่ 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 สอนเสริมความรู้ ม.3 
และ ม.6 

 - -  งาน 
วิชาการ 

 

 



๕๗ 
 

 
 

 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ ๑  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

5.5 จัดท าข้อสอบ
กลาง 

โรงเรียนมีข้อสอบกลาง
ส าหรับทดสอบนักเรียนทกุ
วิชา 

- -  วิชาการ  

5.6 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 8 กลุ่มสาระ 

ครู นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 

40,000 -  วิชาการ 
พัสด ุ

 

5.7 เข้าค่ายวิชาการ
แบบเข้มกลุ่มสาระ
ภาษา ต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ก่อน
สอบ O-Net 

นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ
แบบเข้มกลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ก่อนสอบ O-
Netร้อยละ 75 

- - ม.ค.  1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

5.8 กิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการ 

นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ 
ร้อยละ 81 

20,000 -  วิชาการ 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

5.9 การท าข้อตกลง
ความเข้าใจ 
(MOU)เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

นักเรียนท าข้อตกลงความ
เข้าใจ (MOU)เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร้อยละ
80 
 

- - ภาคเรียนที่ 
1 

ครูทุกคน 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

5.10 ที่นี่ปลอด  ๐, ร 
, มส  

นักเรียนที่มีผลการเรียน   ๐ 
, ร , มส  ร้อยละ ๑๐ 
 

- - ตลอดปี วิชาการ 
ครูทุกคน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

5.11  ติวเข้ม  o-net นักเรียนระดับชั้นม.๒,๓เข้า
ร่วมกิจกรรมติวเข้มร้อยละ 
100 

- - ภาคเรียนที่ 
2 

ครู 5 กลุ่มสาระ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

5.12 ภาษาอังกฤษ  
วันละค า/ประโยค 

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร้อยละ 75 

- - ตลอดปี  1 ครั้ง/ 
ภาคการศึกษา 

5.13 โลกกว้างทาง
อินเตอร์เน็ต 

นักเรียนสามารถเข้าถึงและ
ใช้อินเตอร์เน็ตได้ร้อยละ 
100 

- - ตลอดปี นายทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

1 ครั้ง/ 
ภาคการศึกษา 

5.14 เรียนดีมีรางวัล นักเรียนได้รบัรางวัลเรียนดี
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยร้อยละ 75 

- -  วิชาการ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

โครงกำรที่ 6  
โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำผู้เรียนให้มี
ทักษะในกำรท ำงำน  
รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่อชีพสุจริต
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง       
 

 
-ผู้เรียนวางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 
ท างานอยา่งมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเองท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
-มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕๘ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กจิกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ ๑  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

6.1 นิทรรศการการ
แสดงผลงานนักเรียน 
 

นักเรียนได้  ร้อยละ91 - - ตลอดปี วิชาการ 
กิจกรรม 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

6.2 ส่งเสริมอาชีพ
ท้องถิ่น 
 

นักเรียนท ากิจกรรมอาชีพ
ท้องถิ่น  ทุกคน 

- - ตลอดปี นางสาววีรวรรณ  
จันทรา 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

6.3 เยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ 
 

นักเรียนได้ เยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ ทกุคน 

- - ตลอดปี นางสาววีรวรรณ  
จันทรา 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

6.4 ศึกษาดูงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

นักเรียนได้ศึกษาดูงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ทุกคน 

- - ตลอดปี นางสาว 
ไปรยา สุทธิชน 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

6.5 ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
 

นักเรียนได้ศึกษาดูงานนอก
สถานที่  ทกุคน 

- - ตลอดปี นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
นายจกัรกฤษณ์   
อินตัน 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

6.6 กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพอิสระนกัเรียน 
-ปลูกผัก 
-แปรรูปอาหาร 
-ปลูกปาล์มน้ ามัน 
-จ าหนา่ยอาหาร 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพอิสระนักเรียน  
ร้อยละ 75 

-  ตลอดปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อืน่ ๆ 

แผนงำนที่ 2 
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

 ครู ผู้บริหารคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

   นางอมรศรี เพชรภู่ 1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

โครงกำรที่ ๗  
โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำครูให้ปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และเกิดประสิทธิผล 
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
-ครูที่มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผน การจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน  
-ครูที่ออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา มี
การใช้สื่อและเทคโนโลยีที ่
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้  มกีารวัดและ
ประเมินผลที่มุง่เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวธิีการที่หลากหลาย ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค มกีาร 
ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอนประพฤติปฏบิัติ
ตนเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนตาม 
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
 

     

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 2 
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

(ต่อ) 

7.1 ส่งครูเข้ารับการ
อบรมร่วมกับหนว่ยงาน
ภายนอก ดังนี ้

      * อบรมปฏิบัตกิาร
การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     * อบรมปฏิบัติการ
จัดท าผลงานเพื่อ
ความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพ 

     * อบรมปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน 

ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ ๑๐๐ 

 - ตลอดปี ผู้อ านวยการ 
 
 

ครูทุกคน 
 
 
 
 
 

ครูทุกคน 
 
 
 
 

ครูทุกคน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

7.2 ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100 

- - ภาคเรียนที่ 1 นางสาววีรวรรณ 
จันทรา 

 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

7.3 จัดประชุม อบรม 
สัมมนา และนิเทศ
ภายใน 
 

ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 75 

- - ตลอดปี ผู้อ านวยการ 
 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

7.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูจัดท า
ภาระงาน ดังนี ้
  *จัดท าโครงการ
สอน 
  *วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
  *จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้
  *ผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
   *จัดท าแบบบันทกึ
พฤติกรรมของนักเรียน 
  *จัดสอนซ่อมเสริม
ให้กับผู้เรียน 
  *จัดท าวจิัยในชั้น
เรียน 
  *บันทกึการนิเทศ
เพื่อคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ทุกคน 

- -  วิชาการ 
ครูทุกคน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 



๖๑ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 2 
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

(ต่อ) 

7.5 ครูดีศรีชลธาร ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ทุกคน 
 

- - ตลอดปี นายศุภกร  แก้วยิ้ม 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

7.6 แฟ้มผลงานสาน
ความส าเร็จ 

ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ได้ท าแฟ้มงานทุกคน 
 

- - ตลอดปี ครูทุกคน 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

โครงกำรที่ ๘  
โครงกำรส่งเสริม
ผู้บริหำรให้ปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง              

 
-ผู้บริหารที่มีวิสยัทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียนใช้หลักการ
บริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจยั เป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 
สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
-ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพ้ร้อม
รับการกระจายอ านาจ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความพึงพอใจต่อผล
การบริหารการจัดการศึกษา   
ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
    

  ตลอดปี  1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.1 วิเคราะห์บริบท
สถานศึกษา (SWOT) 
-ก าหนดวิสัยทัศน์พันธ
กิจเป้าประสงค์กลยุทธ์
องค์กรอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์พันธกจิ
เป้าประสงค์กลยุทธ์
องค์กรอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

- - ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชุลีภรณ์  
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.2 ปรับปรุง
โครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียน 
 

โรงเรียนมีโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียน 
 

- - ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชุลีภรณ์  
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.3 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารงานโรงเรียน 
 

โรงเรียนมีคณะกรรมการ
บริหารงานโรงเรียน 
 

- - ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชุลีภรณ์  
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.4 จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

โรงเรียนมี - - ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชุลีภรณ์  
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 



๖๒ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 2 
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

(ต่อ) 

8.5 จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โครงการ/
กิจกรรม 
 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีโครงการ/กิจกรรม 

 - ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชุลีภรณ์  
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.6 ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคี 
4 ฝ่าย 
 

โรงเรียนมีการ 
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคี 4 ฝ่าย 
 

- 12,000 ภาคเรียนที่ 
1-2 

นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.7 ประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 

โรงเรียนมีประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

 - ภาคเรียนที่ 
1-2 

นายธนากานต์ 
พละสกุล 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.8 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

- - ภาคเรียนที่ 1 วิชาการ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.9 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร 
 

- - ภาคเรียนที่ 
1-2 

นายศุภกร แกว้ยิ้ม 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.10 ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู ้

โรงเรียนมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู ้

- - ภาคเรียนที่ 
1-2 

นายธนากานต์ 
พละสกุล 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.11 กิจกรรมคืนสู่
เหย้าชาวชลธาร 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมคืน
สู่เย้าชาวชลธาร ๑  ครั้ง 

- -  นางอมรศรี เพชรภู่  

8.12 นิเทศภายใน
แบบกัลยาณมิตร 

โรงเรียนมีการนิเทศภายใน
แบบกัลยาณมิตรเดือนละ
ครั้ง 

- - ตลอดปี นางอมรศรี เพชรภู่ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.13 ติดตามรายงาน
โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนมีการติดตาม
รายงานโครงการ/กิจกรรม 
 

- - ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชุลีภรณ์  
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.14 จัดท าขอ้มูล
สารสนเทศโรงเรียน 

โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 
 

- - ภาคเรียนที่1-
2 

นายทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 
นายธนากานต์ 
พละสกุล 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.15 ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปีละ ๒  ครัง้ 

- - ก.ย- 
มี.ค. 

ฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

8.16 ประเมินความ  
พึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการประเมินความ
พึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาปี
ละ ๒  ครั้ง 

- - มี.ค.  ครูทุกคน 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 



๖๓ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 2 
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

(ต่อ) 

กิจกรรมแสดงผลงานสู่
สาธารณชน พัฒนา
เว็บไซต์โรงเรียนเพื่อจัด
แสดงผลงาน
สาธารณชนในด้านการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน) 

  -    

โครงกำรที่ 9    
โครงกำรส่งเสริมให้
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 
ผู้ปกครองและชุมชน  
ปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล  ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
-คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัตหิน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 
-ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  
-ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

    
นายธนากานต์ 
พละสกุล 

 
1 ครั้ง/ปี  
งบประมำณ 

9.1 จัดสรรหา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธกิารที่ก าหนด  
แทน คณะกรรมการที่
ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

โรงเรียนมีการจัดสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการทีก่ าหนด  
แทน คณะกรรมการที่ไม่มา
เข้าร่วมประชุมา 

- - มี.ค. ฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

9.2 จัดสรรหา
คณะกรรมการที่
ปรึกษาและหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานตามระเบียบ 
 

โรงเรียนมีการจัดสรรหา
คณะกรรมการที่ปรึกษาและ
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานตามระเบียบ 

- - มี.ค.  ฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

9.3 ประชุมคณะกรรม 
การสถานศึกษา เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที ่และได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด    

คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และได้ปฏิบัติหนา้ที่
ตามที่ระเบียบก าหนด ได้  ปี
ละ ๔ ครั้ง 

- - ภาคเรียนที่ 
1 

ฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 2 
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

(ต่อ) 

9.4 ประชุม
คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาอยา่งน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง เพื่อ
ร่วมส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ความเห็นข้อเสนอ 
แนะแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษา 
และการปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษา  
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปา้หมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน  ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา และการปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษา ให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 
 
 
 
 

- - ภาคเรียนที่ 
1-2 

ฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

9.5 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนภาคเรียนละ 2 
ครั้ง  และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพของ
สถานศึกษา  

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา  ทุกคน 

- - ภาคเรียนที่ 
1-2 

ฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

9.6 รายงานผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีการรายงานผล
การด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีละครั้ง 

1,000 - ภาคเรียนที่ 
2 

นางสาวชุลีภรณ์   
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

โครงกำรที่ ๑๐                  
โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตร  
กระบวนกำรเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำง
รอบด้ำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

-มีหลักสูตรสถานศึกษา       
-มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม     
-มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน                          
-มีการสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้มีการ
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน   
-มีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

   วิชาการ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

10.1 จัดท าหลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน
ชลธารวิทยา พ.ศ.
2553(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2555) ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 

โรงเรียนมีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ชลธารวิทยา พ.ศ.2553  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ 

- - ภาคเรียนที่ 
1 

วิชาการ 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 2 
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัด
กำรศกึษำ 

(ต่อ) 

10.2 จัดท าหลกัสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรทักษะชวีิต  
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีการจัดท า
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรทักษะชวีิต  ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- - ตลอดปี วิชาการ 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

10.3 จัดท ารายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจ าท ารายวิชา
เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนา
ผู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
 

- - ภาคเรียนที่ 
1 

วิชาการ และ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

10.4 กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

เยี่ยมบ้านนกัเรียนร้อยละ 
100 

- -  นางสาววีรวรรณ 
จันทรา 

 

10.5 ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 

ครูมีแผนการสอนโครงการ
สอนทุกคน 

- - ภาคเรียนที่   
1-2 

วิชาการ 
 

 1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

10.6 นิเทศภายใน
แบบกัลยาณมิตร 
  *จัดท าสมุดบันทึก
การนิเทศ 
  *จัดท ารายงานผล
การนิเทศ 
 

โรงเรียนมีการนิเทศภายใน
ทุกเดือน 

- - ภาคเรียนที่      
1-2 

วิชาการ  1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

10.7 ประเมินการใช้
หลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร 
 

โรงเรียนมรการปรับปรุงหลัก
สูรม.ต้นและม.ปลาย 

- - ภาคเรียนที่ 
2 

วิชาการ 
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

10.8 พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน  
ทุกคน 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- - ภาคเรียนที่ 
1 

ครูทกุคน 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 2 
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

(ต่อ) 

โครงกำรที1่1    
โครงกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมและ
กำรบริกำรที่ส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ห้องเรียน  หอ้งปฏิบัติการ  
ห้องส านักงาน อาคารเรียน 
แข็งแรงมั่นคง  สะอาดและ
ปลอดภัย  มีสิ่งที่อ านวยความ
สะดวกพอเพียงมีระบบเสียง
ในอาคารสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนร่มร่ืนน่าอยู่  เอือ้ต่อ
การเรียนรู้  และจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างพอเพยีง   

 
 

 ตลอดปี   
1 ครั้ง/ปีงปม. 
/ปีการศึกษา 

 11.1 ปรับปรุง
ซ่อมแซม  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  อาคาร
เรียน ให้แข็งแรงมั่นคง  
สะอาดและปลอดภยั  
มีสิ่งที่อ านวยความ
สะดวกพอเพียง 

โรงเรียนมีการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน 
ให้แข็งแรงมั่นคง  สะอาด
และปลอดภยั  มีสิ่งที่อ านวย
ความสะดวกพอเพยีงและ
สม่ าเสมอ 

 - ตลอดปี นายธนกานต์  
พละสกุล 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 11.2 ปรับปรุง ห้องน้ า
ห้องส้วม 

 - -    

 11.3 ปรับปรุงเวทีการ
แสดง 

 - -    

  11.4 ปรับปรุงห้อง
นาฏศิลป์ ติดพัดลม 4 
ตัว 

 - -    

 11.5 ซ่อม ประตู
หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้       

โรงเรียนมีการซ่อมประตู 
หน้าต่าง โต๊ะเก้าอี ้ให้
เพียงพอกับความต้องการ
ของบุคคลากรในโรงเรียน 

 - ภาคเรียน
ที่2 

นายวีระพล  มีศิร ิ
นายธนกานต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 11.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนสะอาดสวยงามและ
ทันสมัย 

 - ภาคเรียนที่ 
2 

นายวีระพล  มีศิร ิ
นายธนกานต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 11.7 ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้ร่มร่ืนน่าอยู่  
เอื้อต่อการเรียนรู้  และ
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
อย่างพอเพยีง 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้ร่มร่ืนน่าอยู่  เอือ้
ต่อการเรียนรู้  และจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้อย่างพอเพยีง 

- - ตลอดปี นายวีระพล มีศิร ิ
นายธนกานต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

 โครงกำรที่  12   
โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพ
ภำยในของ
สถำนศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

  ตลอดปี  1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 12.1 จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 
 

- ภาคเรียนที่ 
1 

นางสาว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 



๖๗ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

 12.2 จัดท ารายงาน
ประจ าที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 - - ภาคเรียนที่ 
2 
 
 

นางสาว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

แผนงำนที่ 3 
เสริมสร้ำง
สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 

  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

  ตลอดปี นายธนกานต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

โครงกำรที่ 13  
โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้
สถำนศึกษำเป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง     

 
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ  
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษา กับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวขอ้ง 

  ตลอดปี นางอมรศรี เพชรภู่ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

13.1 เวียนเทียนวัน    
วิสาขบูชา 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา   
 ร้อยละ 75 

- - ก.พ. 
 

นางสาววีรวรรณ  
จันทรา 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

13.2 พิธีไหว้ครู นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมพิธี
ไหว้ครู   ร้อยละ 75 

- - ก.ย. 
ก.พ. 

นางสาวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

13.3 วันสุนทรภู่/
ภาษาไทย 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมวัน
สุนทรภู่   ร้อยละ 75 

 - มิ.ย. นางสาวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

13.3 ถวายพระพร
ชัยมงคล ร.10 

นักเรียนเข้าร่วมพธิีถวาย
พระพร ร.10 ร้อยละ 91 

 - ก.ค. นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 

13.4 พิธีสวนสนามวัน
สถาปนากองลูกเสือ 
 
พิธีประจ ากองลูกเสือ 
 
 
พิธีถวายราชสดุดี 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม-พธิี
สวนสนามวันสถาปนากอง
ลูกเสือ   ร้อยละ 80 
นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม-พธิี
ประจ ากองลูกเสือร้อยละ 
80 
นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม-พธิี
ถวายราชสดุดี ร้อยละ 80 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

ก.ค. นายวีระพล  มีศิร ิ
 
 
 
นายวีระพล  มีศิร ิ
 
นายวีระพล  มีศิร ิ
 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

13.5 โรงเรียนสีขาว   นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
โรงเรียนสีขาว   ร้อยละ 80 

- -  นายวีระพล  มีศิร ิ  

 13.6 พัฒนากลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 

มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนจ านวน ๒  รายการ 

- - ตลอดปี นายจักรกฤษณ์   
อินตนั 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

 



๖๘ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 3 
เสริมสร้ำง
สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 

(ต่อ) 

       
13.7 ถวายเทียน
พรรษา 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม -
ถวายเทียนพรรษา  
ร้อยละ 80 
 

- - ส.ค. นางสาววีรวรรณ 
จันทรา 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

13.8 วันแมแ่ห่งชาต ิ นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมวัน
แม่แห่งชาติ   ร้อยละ 80 

- - ส.ค. นางสาวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

13.8 วันพอ่แห่งชาต ิ นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม-วัน
พ่อแห่งชาติ   ร้อยละ 80 

- - ธ.ค. นางสาวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

13.9 วันปีใหม ่ นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมวัน
ใหม่   ร้อยละ 80 

- - ม.ค. นางสาวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

13.10 พัฒนาและ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน 
ICT 

นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 80 
 

15,000 -  
ตลอดปี 

นายธนกานต์  
พละสกุล 

1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

 

13.11 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ห้องเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ห้อง
สืบค้น) 

นักเรียนได้ห้องสืบค้นข้อมูล  
ร้อยละ 80 

- -  นายธนกานต์  
พละสกุล 

 

13.12 พัฒนา
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

นักเรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ต 
ร้อยละ 80 

3,000 -  นายธนกานต์  
พละสกุล 

 

13.13 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
 

......................................... - -  นางสาวไปรยา 
สุทธิชน 

................... 

13.14 ซ่อมบ ารุง
เครือ่งฉายโปรแจค
เตอร์ 

นักเรียนได้ใช้สื่อการสอน
ร้อยละ 75 

- -  นายธนกานต์  
พละสกุล 

 

13.15 ซ่อมบ ารุงทีว ี นักเรียนได้ใช้สื่อการสอน
ร้อยละ 75 

- -  นายธนกานต์  
พละสกุล 

 

13.16 ธนาคารขยะ นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม 
ธนาคารขยะ  ร้อยละ 80 
 

- - ตลอดปี นายวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

13.17 วันคริสต์มาส 
 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม วัน
คริสต์มาส  ร้อยละ 75 
 

- -  นายจกัรกฤษณ์   
อินตัน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 4  
ส่งเสริม 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณข์อง
โรงเรียน 

 ผู้เรียนมีอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ตามที่โรงเรียน
ก าหนด 

     

13.18น้อมน าพระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษาของใน
หลวงรัชการที่ 10 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการน้อม
น าพระราโชบายของในหลวง
รัชกาลที่ 10 มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 100 

- -  
ตลอดปี 

     
นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

2 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

โครงกำรที่ 14 
โครงกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้แต่งกำยสุภำพ
เรียบร้อย มีมำรยำทดี 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ผู้เรียนแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยมีมารยาทดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ด ี
ผู้เรียน ครู และชุมชนที่มี
ความพึงพอใจในการแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย  มีมารยาทดี
และมนุษย์สัมพันธ์ด ี
 

   
ตลอดปี 

 
นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

 
1 ครั้ง/ 

ภาคเรียน 

14.1 กิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย 
 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทุกคน 
 
 

- - ภาคเรียนที่ 
1 

นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

1 ครัง้/ 
ภาคเรียน 

โครงกำรที1่5       
โครงกำรให้โอกำส
ทำงกำรศึกษำส ำหรับ
ผู้ที่พลำดโอกำสทุกคน 
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

นักเรียนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษามโีอกาสจบ
การศึกษาภาคบังคับสูงขึ้น 
 

 
- 

 
- 

 
ตลอดปี 

 
นางอมรศรี เพชรภู่ 

 
1 ครั้ง/ 

ภาคเรียน 

15.1 กิจกรรมรับย้าย
นักเรียนจากรร.อื่นที่ติด 
๐ ร มส. 
 

นักเรียนได้รับการรับย้ายร้อย
ละ 100 

- - ตลอดปี วิชาการ 1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

15.2 กิจกรรมเทียบ
โอนรายวิชาและผลการ
เรียน 
 

นักเรียนได้รับการเทียบโอน
ร้อยละ 100 
 

- - ตลอดปี วิชาการ 1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

15.3 กิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน 

นักเรียนได้รับการสอนซ่อม
เสริมภาคฤดูร้อน ร้อยละ 
100 
 

- - เม.ย. วิชาการ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

15.4 กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลทางการ
เรียน 

นักเรียนได้รับการวัดและ
ประเมินผลทางการเรียน  
ร้อยละ 100 
 

- - เม.ย. วิชาการ 1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 5 
พัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนตำม
แนวปฏิรูป
กำรศึกษำใน
ทศวรรษที่ 2 

 โรงเรียนเสริมสร้าง
คุณลักษณะสถานศึกษา
พอเพียง ครูจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด าเนินชวีิตได้อย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม 
 

   นางสาวไปรยา  
สุทธิชน 

 

โครงกำรที่ 16
โครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรศึกษำตำม
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
สถานศึกษามกีารเสริมสร้าง
คุณลักษณะของสถานศึกษา
พอเพียงครูมีการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มีการด าเนินชีวิตได้อยา่ง
สมดุล และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 
 

   
ตลอดปี 

 
นางอมรศรี เพชรภู่ 

 
1 ครั้ง/         

ปีการศึกษา 

16.1 จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การกับหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โรงเรียนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - ภาคเรียนที่ 
1 

วิชาการ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

16.2 จัดการเรียนการ
สอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู ้

โรงเรียนมีการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- - ตลอดปี วิชาการ 1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

16.3 ส่งเสริมผู้เรียน
ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 

โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- - ตลอดปี นางสาวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นางสาวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

16.4 จัดท าสวน
สมุนไพรและพืชผัก
พื้นบ้าน 
 

โรงเรียนมีสวนสมุนไพรและ
พืชผักพื้นบ้าน 

- - ตลอดปี นายวีระพล มีศิร ิ
 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 



๗๑ 
 

 
 

แผนงำนหลัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงำนที่ 5 
พัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนตำม
แนวปฏิรูป
กำรศึกษำใน
ทศวรรษที่ 2 

(ต่อ) 

16.5 พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์ 
 

โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์ 1,000 - ตลอดปี นางสาวพิมพ์
ขวัญ คงอุป 
นางสาวนัฐฐิ
นันท์ เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

16.6 การผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์
 

โรงเรียนมีการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

2,000 - ตลอดปี นายทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

16.7 กิจกรรม
ประหยัดและออม 
 

โรงเรียนมีการสนับสนุนให้
นักเรียนมีการออมเงิน 

- - ตลอดปี นางสาวไปรยา 
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีการศึกษา 

16.8 กิจกรรมระดม
ทุน 

โรงเรียนมีการทอดผ้าป่าเพือ่
การศึกษา  ๑  ครั้ง 

- -  ฝ่ายบริหาร  

๑๖.๑๒ จ้างครูในวิชาที่
ขาดแคลน 

โรงเรียนมี่ครูครบทุกกลุ่ม
สาระ 

- - ตลอดปี งานบุคลากร ๒ ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 

- ครูต่างชาต ิ  - 150,000  ฝ่ายบริหาร  

- ครูเคม ี  - -  ฝ่ายบริหาร  

- ครูฟิสิกส ์  - -  ฝ่ายบริหาร  

- ครูอังกฤษ  - -  ฝ่ายบริหาร  

- ครูสังคม  - -  ฝ่ายบริหาร  

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

 
 

สรุปรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 

1 
โครงกำรที่ ๑ โครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

2 
๑.๑ ตรวจสุขภาพด้วยตนเองโดยใช้แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ 

- - 

3 ๑.๒ กายบริหาร - - 

4 
 ๑.๓ ชั่งน้ าหนัก-วัดสว่นสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย         

- - 

5 ๑.๔ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   - - 
6 ๑.๕ ซื้อยาและเวชภัณฑ์  - 

7 
๑.๖ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ให้
โทษ ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 

- - 

8 ๑.๗ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย - - 
9 ๑.๘ อ่านสาส์นต่อต้านยาเสพติด - - 

10 ๑.๙ แนะแนวผู้เรียนในชั้นเรียน   - 
11 ๑.๑๐ กิจกรรมเปิดรั้วชลธาร  - 
12 ๑.๑๑ ปัจฉิมนิเทศผู้เรียน ม.3,ม.6  - 

13 
๑.๑๒ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 

- - 

14 ๑.๑3 กีฬาภายในและกีฬาต้านยาเสพติด  - 
15 ๑.๑4 กีฬาภายนอก  - 
16 1.15 การป้องกันการตั้งครรภ์ในเยาวชน    

17 
โครงกำรที่  ๒ โครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

18 ๒.๑ กิจกรรมมาลาบูชาผู้มีคุณ - - 
19 ๒.๒ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม - - 
20 ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - - 
21 ๒.๔ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ - - 

 



๗๓ 
 

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 
22 ๒.๕ กิจกรรมวันพระนักเรียน - - 
23 ๒.๖ กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน - - 
24 ๒.๗ กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ - - 
26 2.9 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ - - 
27 2.10 กิจกรรมเด็กดีศรีชลธาร - - 
28 2.11  โรงเรียนวิถีพุทธ - - 

29 

โครงกำรที่ 3 โครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียน  และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

30 3.1 กิจกรรมวันส าคัญ - - 

31 
3.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

- - 

32 3.3 จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ - - 
33 3.4 จัดกิจกรรมวันอาเซียน - - 
34 3.5 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย - - 
35 3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาห้องสมุด - - 
36 3.7 กิจกรรมรักษ์การอ่าน - - 
37 3.8 เรื่องเล่าเช้านี้ - - 

38 

โครงกำรที่ 4 โครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบคิด
สร้ำงสรรค์  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็น
ระบบตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

39 4.1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา - - 
40 4.2 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ - - 
41 4.3 ปฐมนิเทศนักเรียน - - 
42 4.4 ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - - 
43 4.5 กิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน - - 

44 4.6 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และทักษะชีวิต - - 

45 4.7 กิจกรรมวิเคราะห์ข่าวสาร - - 
46 4.8 กิจกรรมนักข่าวเช้านี้ - - 

 

 

 



๗๔ 
 

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 
48 4.10 ปลูกผัก -   

49 4.11 คณิตคิดสร้างสรรค์ - - 

50 
โครงกำรที่ 5  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 

    

51 
-  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น และ ม.ปลาย 

- - 

52 - ภาษาต่างประเทศ - - 
53     - ภาษาอังกฤษวันละค า     
54     - อิงลิชแคมป์ -   

55 
-  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปรับ
พ้ืนฐานนักเรียน 

- - 

56 - แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 - - 
57 - งานประชาสัมพันธ์ - - 

58 5.3 จัดการทดสอบระดับต่างๆตามหลักสูตร - - 

59 
5.4 สอนซ่อมเสริมและติวเข้มเติมความรู้
เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 

- - 

60 สอนเสริมความรู้ ม.3 และ ม.6 - - 
61 5.5 จัดท าข้อสอบกลาง - - 
62 5.6 จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 8 กลุ่มสาระ - - 

63 
5.7 เข้าค่ายวิชาการแบบเข้มกลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนสอบ O-Net 

- - 

64 5.8 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ - - 

65 
5.9 การท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 
66 5.10 ที่นี่ปลอด  ๐, ร , มส  - - 
67 5.11  ติวเข้ม  o-net - - 
68 5.12 ภาษาอังกฤษ  วันละค า/ประโยค - - 
69 5.13 โลกกว้างทางอินเตอร์เน็ต - - 
70 5.14 เรียนดีมีรางวัล - - 

71 

โครงกำรที่ 6  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่อชีพสุจริตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง     

    

72 6.1 นิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียน - - 
73 6.2 ส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น - - 
74 6.3 เยี่ยมชมสถานประกอบการ - - 
75 6.4 ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น - - 
76 6.5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ - - 
77 6.6 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระนักเรียน - - 
  -ปลูกผัก     
  -แปรรูปอาหาร     
  -ปลูกปาล์มน้ ามัน     

78 

โครงกำรที่ ๗  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครูให้
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  และเกิดประสิทธิผล ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

79 
7.1 ส่งครูเข้ารับการอบรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้ 

- - 

  
      * อบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

  
     * อบรมปฏิบัติการจัดท าผลงานเพ่ือ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    

       * อบรมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน     
 

 



๗๖ 
 

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 

80 
7.2 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

81 7.3 จัดประชุม อบรม สัมมนา และนิเทศภายใน - - 

82 
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าภาระงาน 
ดังนี้ 

- - 

    *จดัท าโครงการสอน     
    *วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
    *จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้     
    *ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี     
     *จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน     
    *จัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน     
    *จัดท าวิจัยในชั้นเรียน     
    *บันทึกการนิเทศเพ่ือคุณภาพการศึกษา     

83 7.5 ครูดีศรีชลธาร - - 
84 7.6 แฟ้มผลงานสานความส าเร็จ - - 

85 

โครงกำรที่ ๘ โครงกำรส่งเสริมผู้บริหำรให้
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

    

86 8.1 วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา (SWOT) - - 

  
-ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์
องค์กรอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

    

87 8.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน - - 
88 8.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน - - 
89 8.4 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - - 

90 
8.5 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/
กิจกรรม 

- - 

91 
8.6 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 
ฝ่าย - 

- 

92 8.7 ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง - - 



๗๗ 
 

 
 

93 8.8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 
94 8.9 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร - - 
95 8.10 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ -   
96 8.11 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวชลธาร - - 
97 8.12 นิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร - - 
97 8.13 ติดตามรายงานโครงการ/กิจกรรม - - 
99 8.14 จัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน - - 

100 
8.15 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- - 

101 
8.16 ประเมินความ  พึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

- - 

102 
8.17  กิจกรรมแสดงผลงานสู่สาธารณชน พัฒนา
เว็บไซต์โรงเรียนเพ่ือจัดแสดงผลงานสาธารณชนใน
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน) 

    

103 

โครงกำรที่ 9   โครงกำรส่งเสริมให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและชุมชน  
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

104 
9.1 จัดสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนด  แทน 
คณะกรรมการที่ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

- - 

105 
9.2 จัดสรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาและหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ 

- - 

106 
9.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด    

- - 

107 

9.4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา  
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

- - 
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 

108 
9.5 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา  

- - 

109 
9.6 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- - 

110 

โครงกำรที่ ๑๐  โครงกำรพัฒนำหลักสูตร  
กระบวนกำรเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

111 

10.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชลธาร
วิทยา พ.ศ.2563(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 

- - 

112 
10.2 จัดท าหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร
ท้องถิ่นและหลักสูตรทักษะชีวิต  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

113 
10.3 จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- - 

114 10.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - - 

115 
10.5 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

- - 

116 
10.6 นิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร - - 
  *จัดท าสมุดบันทึกการนิเทศ     
  *จัดท ารายงานผลการนิเทศ     

117 
10.7 ประเมินการใช้หลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร 

- - 

118 
10.8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน  ทุกคน 

- - 
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 

119 
โครงกำรที1่1   โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม
และกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

120 

11.1 ปรับปรุงซ่อมแซม  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน ให้แข็งแรงมั่นคง  
สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งที่อ านวยความสะดวก
พอเพียง 

- - 

121 11.2 ปรับปรุง ห้องน้ าห้องส้วม - - 
122 11.3 ปรับปรุงเวทีการแสดง - - 

123 
 11.4 ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ติดพัดลม               
4 ตัว 

- - 

124 11.5 ซ่อม ประตูหน้าต่าง โต๊ะ เก้าอ้ี       - - 
125 11.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน - - 

126 
11.7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น
น่าอยู ่ เอ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
อย่างพอเพียง 

- - 

127 
โครงกำรที่  12  โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

128 12.1 จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา - - 

129 
12.2 จัดท ารายงานประจ าที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

- - 

 
โครงกำรที่ 13 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง     

    

130 13.1 เวียนเทียนวันวสิาขบูชา - - 
131 13.2 พิธีไหว้ครู - - 
132 13.3 วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย - - 
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 
133 13.4 พิธีสวนสนามวันสถาปนากองลูกเสือ - - 

        พิธีประจ ากองลูกเสือ     
        พิธีถวายราชสดุดี - - 

134 13.5 โรงเรียนสีขาว   - - 
135 13.6 พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - - 
136 13.7 ถวายเทียนพรรษา - - 
137 13.8 วันแม่แห่งชาติ - - 
138 13.8 วันพ่อแห่งชาติ - - 
139 13.9 วันปีใหม ่ - - 

140 
13.10 พัฒนาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน ICT 

- - 

141 
13.11 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ห้องสืบค้น) 

- - 

142 13.12 พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต - - 
143 13.13 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค - - 

144 13.14 ซ่อมบ ารุงเครื่องฉายโปรแจคเตอร์ - - 
145 13.14 ซ่อมบ ารุงทีวี - - 
146 13.15 ธนาคารขยะ - - 
147 13.16 วันคริสต์มาส - - 

148 
โครงกำรที่ 14 โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้แต่งกำย
สุภำพเรียบร้อย มีมำรยำทดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

149 14.1 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย - - 

 
โครงกำรที่15   โครงกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ที่พลำดโอกำสทุกคน ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

    

150 15.1 กิจกรรมรับย้ายนักเรียนจากรร.อ่ืนที่ติด ๐ ร มส. - - 

151 15.2 กิจกรรมเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน - - 

152 15.3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน - - 
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153 15.4 กิจกรรมวัดและประเมินผลทางการเรียน - - 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

งบประมำณ นอกงบประมำณ 

154 16.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ - - 

155 16.3 ส่งเสริมผู้เรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ - - 

156 16.4 จัดท าสวนสมุนไพรและพืชผักพ้ืนบ้าน - - 

157 16.7 กิจกรรมประหยัดและออม - - 
158 16.8 กิจกรรมระดมทุน - - 
157 ๑๖.๑๒ จ้างครูในวิชาที่ขาดแคลน - - 

 - ครูต่างชาติ - - 
 - ครูเคมี - - 
 - ครูฟิสิกส์ - - 
 - ครูอังกฤษ - - 
 - ครูสังคม - - 

รวมทั้งสิ้น   
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รำยละเอียดงำน/โครงกำร 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่             ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 1 คุณภำพของผู้เรียน 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 1 
ผู้รับผิดชอบ : นำงอมรศรี  เพชรภู่ 

1. หลักกำรและเหตุผล   

เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เน้น
วิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผล
การทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน 
หรือน าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้  ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ได้   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนชลธารวิทยาตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็น
ถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกวิชา ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อ
นโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2.2  เพื่อสร้าง ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ 
      เรียน๘ กลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้น 
2.3  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน   
      การสอนสู่เป้าหมายในการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 
      และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2.4  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน   
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3. เป้ำหมำย 
       3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1   นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.๖  ร้อยละ 75  ได้รับการสอนเสริมความรู้ทุกรายวิชาเพ่ือ
พัฒนาความรู้  

           ความสามารถเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบทุกระดับชั้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ 

           สูงขึ้น 
 3.1.2  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 มีการผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอนคนละ 
1 ชิ้น/1 ภาค 
                           เรียน เพ่ือใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้น 
                           ม.1-ม.๖  ให้สูงขึ้น 

       3.1.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖  ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมภาษาจากเจ้าของ
ภาษาที่มีความรู้ 

                ความสามารถจากภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
          3.2 เชิงคุณภำพ 
                   3.2.1  ครูผู้สอน มีสื่อ นวัตกรรมการสอนหรือแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  เพ่ือใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.๖ 
ให้สูงขึ้น 
                   3.2..2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80  มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 3 จากปีการศึกษา 25๖๒ 

         3.2.3  นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการเรียนทุกวิชาในระดับ ๒  ขึ้นไป   

 4. วิธีกำรด ำเนนิกำร 
   4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
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๕. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค.64–11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค.65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 

1 กิจกรรมจัดซื้อ จัดจ้าง สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ งานวิชาการ 

ตลอดภาค
เรียน 

35,000 ตลอดภาค
เรียน 

35,000 วิชาการ 

๒. ห้องเรียนปลอด ๐ ,   ร และ มส ตลอดภาค
เรียน 

1,500 ตลอดภาค
เรียน 

1,500 ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

3 กิจกรรมนิเทศภายใน ตลอดภาค
เรียน 

250 ตลอดภาค
เรียน 

250 ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

๔ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 
๑ 

๔,๐๐๐ - - ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

๕ งานรับนักเรียน - - ภาคเรียนที่2 ๑,๕๐๐ งานรับ
นักเรียน 

6 กิจกรรมติวข้อสอบ โอเน็ต ม.๓ 
และ ม.๖ 

- - ตลอดภาค
เรียน 

5,000 ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

7 กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ภาคเรียนที่  
1 

7,000 - - ทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

 
๖.  สถำนที่ด ำเนินกำร  :  โรงเรียนชลธารวิทยา 
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๗. งบประมำณ   จ ำนวน 192,825.49  บำท 
 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2  

(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 กิจกรรมจัดซื้อ จัด
จ้าง สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ งานวิชาการ 

35,000 - - 35,000 35,000 - - 35,000 70,000 

๒. ห้องเรียนปลอด ๐ ,   
ร และ มส 

1,500 - - 1,500 1,500 - - 1,500 3,000 

3 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

250 - - 250 250 - - 250 500 

๔ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ - - - - 4,000 

๕ งานรับนักเรียน - - - - - 1,50
0 

 - 1,500 

6 กิจกรรมติวข้อสอบ 
โอเน็ต ม.๓ และ ม.๖ 

- - - - - 5,00
0 

 - 5,000 

7 กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

- 7,0
00 

- - - -  - 7,000 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  ครูประจ าวิชาทุกคนม ีสื่อ นวัตกรรม ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      8.2  นักเรียนชั้น ม.1-ม.๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการทดสอบ  สูงขึน้ 
      8.3 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตร     
      8.5 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มาพัฒนาการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระ       



๘๘ 
 

 
 

 
 
   ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ   

(นางอมรศรี เพชรภู่) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางอมรศรี เพชรภู่) 
หัวหน้างานวิชาการ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียน ปลอด ๐ , ร และ มส ( งบอุดหนุน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. กระดาษ เกียรติบัตร   2   ๑๒๐ ๒๔๐   /  
๒. ของรางวัล  ๖   ๔๖๐ ๒๔๖๐  /  
       
       
       
       
       
       
       

 

กิจกรรมที่  ๒  กิจกรรมนิเทศภายใน.( งบอดุหนุน) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ กระดาษ ๔ ๑๒๕ ๕๐๐ /  
       
       
       
       
       
       
       
       

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 



๙๐ 
 

 
 

 

 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ ๓  เปิดบ้ำนชลธำรวิทยำ ( งบกิจกรรมผู้เรียน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ค่าเตรียมสถานที่ 8 ๒,๙๒๕ ๒๓,๔๐๐ /  
๒. ค่าพาหนะ ๘ ๓๐๐ ๒๔๐๐ /  
๓ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ๗๐ ๖๐ ๔๒๐๐ /  
       
       
       
       
       
       

 

กิจกรรมที ่ ๔   กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งานวิชาการ (งบอุดหนุน)  . 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ กระดาษ A ๔ ๕๐ ๕๐๐ ๒๕๐๐๐ /  
๒ ซองเอกสาร ๒๐๐ ๕ ๑๐๐๐ /  
๓ น้ าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ๔ ๓๕๐๐ ๑๒๐๐๐ /  
๔ น้ าหมึกเครื่องปริ้น ๑๐ ๕๐๐ ๕๐๐๐ /  
๕. เทปกาว ๓๖ ๒๕ ๙๐๐ /  
๖. กาว 2 หน้า ๑๐ ๗๕ ๗๕๐ /  
๗. กระดาษการ์ดสี A 4คละสี ๕ห่อ ๑๕๐ ๗๕๐ /  
๘. กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า ๔๘ ๖ ๒๘๘ /  
๙. ลวดเย็บ ๑๒ ๑๐ ๑๒๐   

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 



๙๑ 
 

 
 

กิจกรรมที ่ ๔   กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งานวิชาการ (งบอุดหนุน)  .(ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑๐ กาวลาเท็กซ์ ๘ ออนซ์ ๑๒ ๒๘ ๓๓๖ /  
๑๑ แฟ้มตราช้าง ๑นิ้ว ๓๐ ๔๙ ๑๔๗๐ /  
๑๒ กรรไกร ๘นิ้ว ๖ ๕๕ ๓๓๐  / 
๑๓ ลวดเย็บข้อสอบ เบอร์๑๐, ๒ ๓๕ ๗๐ /  
๑๕ ลวดเสียบกระดาษ ๒๐ ๑๒ ๒๔๐ /  
๑๖ คลิปด า ๒ ขา ๓ ๕๕ ๑๖๕ /  
๑๗ กระดาษเกียรติบัตร 12๐ g 3 ห่อ ๑๕๐ ๔๕๐ /  
๑๘ ปากกาไวท์บอร์ด ๖๐ ๒๕ ๑๕๐๐ /  
๑๙ แปรงลบกระดาน ๑๒ ๑๐ ๑๒๐ /  
๒๐ กระดาษบรู๊ฟ ๕๐ ๓ ๑๕๐ /  
๒๑ แผ่นพลาสติกลูกฟูก ๓๐ ๕๐ ๑๕๐๐ /  
๒๒. กาวแท่ง ๑๒ ๑๕ ๑๘๐ /  
๒๓ กระดาษโฟโต้ ๑๕๐ g ๕๐ แผ่น ๒รีม ๑๔๐ ๒๘๐ /  
๒๔ กระดาษค าตอบ ๓๐ห่อ ๒๕ ๗๕๐ /  
๒๕ มีดคัตเตอร์เล็ก ๑๒ ๕๕ ๖๖๐  / 
๒๖ ใบมีดคัตเตอร์ ๒ ๒๐ ๔๐ /  
๒๗ กระดาษการ์ดขาว A๔ ๑๒๐g ๑๐ ๙๕ ๙๕๐ /  
๒๘ เครื่องเย็บกระดาษ ๖ ๕๕ ๓๓๐ /  
๒๙ ลวดเย็บกระดาษ เบอร์๓ ๑๐ ๑๔ ๑๔๐ /  
๓๐ เครื่องเคลือบบัตร ๑ ๑๑๕๐ ๑๑๕๐ /  
๓๑ แฟ้มห่วงตราช้าง ๓ นิ้ว ๒๔ ๘๐ ๑๙๒๐ /  
๓๒ ตะแกรงเคลือบใส่เอกสาร ๒ชั้น ๘ ๑๒๐ ๙๖๐ /  
๓๓ ตู้เหล็กส าหรับใส่เอกสาร ๑ 7,5๐๐ ๘๐๐๐  / 
๓๔ กาวสองหน้าบาง ๑๐ ๒๐ ๒๐๐ /  
๓๕ เครื่องยิงบอร์ด ๑ ๑๕๕๐ ๑๕๕๐ /  
๓๖ เครื่องตัดกระดาษ ๑ ๗๕๐ ๗๕๐ /  
37 ปพ.2 1 500 500 /  
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ( งบอุดหนุน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. กระดาษ A ๔   ๓ ลัง   ๖๐๐ ๑,๘๐๐   /  
๒. แฟ้มเอกสาร  ๒ โหล   ๙๒๐ ๑๘๔๐  /  
๓. กระดาษการ์ดสีท าปก ๓ รีม ๑๒๐ ๓๖๐ /  
       
       
       
       
       
       

 

กิจกรรมที ่ ๖  กิจกรรมติวข้อสอบโอเน็ต ม.๓ และ ม.๖.( งบอุดหนุน) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ ค่าพาหนะ     ๒ ๓๐๐ ๑๒๐๐ /  
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     ๒๖  ๓๘๐๐   
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำร 2 : พัฒนำห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงกำร               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 5 
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนกำนต์ พละสกุล 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆ
บริเวณห้องเรียนก็เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยัง
เอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ต ล อ ด จ น มี ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท า ง ด้ า น ร่ า ง ก า ย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมด้วย  โรงเรียนชลธารวิทยาจึงได้ท าโครงการพัฒนาห้องเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงแหละพัฒนาห้องเรียนให้เหมาะมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้บริเวณนอบห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้
สอยทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือจัดบรรยากาศให้ดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาจ านวน 8 ห้อง 
2. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนชลธารวิทยามีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกับการจัดการเรียนรู้ 
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2. ครูบุคลกรและนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยามีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอก่อการ
จัดการเรียนการสอน 

4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

 4.1 การวางแผน (P)  
             4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

       4.1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
       4.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      

4.2 ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
       4.2.1 ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

4.3 ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
       4.3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

4.4 การปรับปรุง (A) 
4.4.1 น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
การ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค.65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

พ.ค. 64     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64     

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค. 64     

4 ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

มิ.ย.64    นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
5 สรุป/ประเมินผล/น าเสนอ

รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 

  พ.ย. 64  
นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
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ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค.65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข   พ.ย. 64  

นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 71,275 บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2  

(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ปรบัปรุงและพฒันาอาคาร

เรียน  อาคารประกอบตา่งๆ 

26,004 - - 26,004 - - - - 26,004 

รวมทั้งสิ้น 26,004 - - 26,004 - - - - 26,004 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ตลอดปีการศึกษา 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. นายธนกานต์ พละสกุล 
 2. นายวีระพล มีศิริ 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. สถานศึกษามีห้องเรียนที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

80 การส ารวจ การติดตาม 

๑. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

80 การส ารวจ การติดตาม 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ห้องเรียนโรงเรียนชลธารวทิยามีบรรยากาศท่ีดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2. บรรยากาศในห้องเรียน ดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางอมรศรี เพชรภู่) 
หัวหน้างานวิชาการ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัต ิ

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

            ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร พัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ไม้อัดเคลือบขาว 8 แผ่น 350 2,800   
2. อัดยางขนาด 6 มม. 10 แผ่น 320 3,200   
3. อัดยางขนาด 10 มม. 6 แผ่น 380 2,280   
4. บัวมอบฝ้า 66 เส้น 69 4,554   
5. ไม้บัวบน 17 เส้น 170 2,890   
6. แผ่นโฟเมก้า 3 แผ่น 280 840   
7. สีน้ ามัน 2 ถัง 620 1,240   
8. กระดาษทราย 10 แผ่น 20 200   
9. ทินเนอร์ 2 แกลอน 150 300   

10. ตะปูเกลียว 13 ถุง 50 650   
11. กาวยาง 5 กระป๋อง 140 700   
12. ผ้าก ามะหยี่ 40 เมตร 150 6,000   
13. ลูกเม็ก 1 กล่อง 350 350   

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

โครงกำร 3 : โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
ลักษณะโครงกำร              ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 5 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวชุลีภรณ์   ชูสุก 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

ห้องสมุดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการ
สอนของครู โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
มากที่สุด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท าการวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องจัดหาและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ  และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ
แผนงานโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย  และเอ้ือต่อ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 75 พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโรงเรียนชลธารวิทยา 
เชิงคุณภำพ 

 1. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
           2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค.65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1. Plan (กำรวำงแผน)  
 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

มิ.ย 64 -   กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. Do (กำรด ำเนินงำน) 
 

ก.ค. 64 -  - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. Check (กำรประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงาน
ผลกำรด ำเนนิงำน 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4. Action (กำรปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการด าเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
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5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค.65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

พ.ค. 64     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64     

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค. 64     

4 ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดโรงเรียน ก.ค. 64     
5 สรุป/ประเมินผล/น าเสนอ

รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 

  ส.ค. 64  
 

6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข   ส.ค.64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 1,500 บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค.65) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  
  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

4,000 - - 4,000 - - - - 4,000 

รวมทั้งสิ้น          

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ตลอดปีการศึกษา 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก 
 2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่)  

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ห้องสมุดจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 การส ารวจ การติดตาม 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.ห้องสมุดโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 

 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางอมรศรี  เพชรภู่) 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

 
 

 

 

 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ( งบอุดหนุน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

1 900 900 /  

๒. พานพุ่มเงิน - ทอง 1 คู ่ 1,000 1,000 /  
๓. ผ้าส าหรับตกแต่ง 20 60 1,200 /  
4. พานทอง 5 20 100 /  
5. ดอกไม้แห้ง 30 20 600 /  
6. โอเอซีส 5 40 200 /  

รวมทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน 4,000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 4 : พัฒนำงำนแนะแนว 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑ , ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพรบ. ๒๕๔๒ หมวด ๒๑ ได้กล่าวไว้ว่า แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง  โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้
นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้าน  
 งานแนะแนวการศึกษา เป็นอีกงานหนึ่งทีช่่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพราะ
มีหน้าที่ขอบข่ายงานในการแนะน านักเรียนเกี่ยวกับการเรียน พฤติกรรม ให้ค าปรึกษา ดูแลช่วยเหลือแก่
นักเรียน    กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน การศึกษาต่อ กิจกรรมออกแนะแนวโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่
ให้บริการ และการประกอบอาชีพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในช่วงชั้นต่างๆ ไปแล้ว เป็นต้น   
ดังนั้น งานแนะแนวโรงเรียนชลธารวิทยา จึงจัดท าโครงการพัฒนางานแนะแนวขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
บริการงานแนะแนวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีทักษะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี 
นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ นักเรียนได้รับบริการจากงานแนะแนวการศึกษาต่อ มีวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการแนะแนวอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาทุนปัจจัยพ้ืนฐาน 
 ๒.๒ นักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียงได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากกลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนชลธารวิทยา 
 ๒.๓ นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ได้รับการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา ๑๐๐ เปอร์เซ็น 

 

 

 



๑๐๕ 
 

 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     ๑. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการงานแนะแนว : การจัดการเรื่องศึกษา
ต่อ เรื่องทุนการศึกษา ทุนปัจจัยพื้นฐาน  
     ๒. นักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการแนะแนวศึกษาต่อจาก
กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนชลธารวิทยา   
     ๓. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษา 
 เชิงคุณภำพ 
     1. นักเรียนได้รับบริการจากงานแนะแนวและมีเอกสารเพ่ือหาข้อมูลการศึกษาต่อ ตลอดจนได้รับ
การจัดสรรเงินทุนการศึกษาและปัจจัยพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒. นักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับบริการแนะแนวศึกษาต่อที่ตรงต่อความ
ต้องการของนักเรียน   
     ๓. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษาและได้รับการส ารวจ
ข้อมูลครบทุกด้านตามหลักความเป็นจริง 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค.64–11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค.65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

๑๑ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
๕๐๐ - - 

- กลุ่มงานแนะแนว 
- คณะครู 

๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

๒,๕๐๐ - - 
ครูที่ปรึกษา 



๑๐๖ 
 

 
 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค.64–11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค.65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๓. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
แก่โรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่
บริการ 

- - 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 
๓,๐๐๐ 

กลุ่มงานแนะแนว 

๔. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

- - 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๓,๕๐๐ 
กลุ่มงานแนะแนว 

๕. กิจกรรมบริการแนะแนว
การศึกษาต่อ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

๕๐๐ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ 

กลุ่มงานแนะแนว 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

๕๐๐ - - ๕๐๐ - - - - ๕๐๐ 

๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๐ - - - - ๒,๕๐๐ 
๓. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ต่อแก่โรงเรียนประถมในเขต
พ้ืนที่บริการ 

- - - - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๔. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

- - - - ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 

๕. กิจกรรมบริการแนะแนว
การศึกษาต่อ 

๕๐๐ - - ๕๐๐ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 

รวมทั้งหมด ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ ๗,๕๐๐ - - ๗,๕๐๐ ๑๑,๐๐๐ 



๑๐๗ 
 

 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน พฤษภาคม 256๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.๑ กลุ่มงานแนะแนว 
 ๘.๒ คณะครู 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาที่
ได้รับบริการจากงานแนะแนวการศึกษาต่อ  
มีวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการแนะแนวอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาทุน
ปัจจัยพื้นฐาน 

๑๐๐ - ส ารวจ 
- ตรวจสอบ 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่
บริการและโรงเรียนใกล้เคียงได้รับการแนะแนว
การศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากกลุ่ม
งานแนะแนวโรงเรียนชลธารวิทยา 

๘๐ - ส ารวจ 
- ตรวจสอบ 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
ทีไ่ด้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษา  

๑๐๐ - ส ารวจ 
- ตรวจสอบ 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมิน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.1 นักเรียนชลธารวิทยา ได้รับการบริการงานแนะแนวมีเอกสารเพ่ือหาข้อมูลการศึกษาต่อ ทุกคน 
มีวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการแนะแนวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว
เป็นระบบเรียบร้อยนักเรียนได้รับการจัดสรรเงินทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ นักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับบริการแนะแนวศึกษาต่อ   
 ๑๐.๓ นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษาทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
           (นางสาววีรวรรณ จนัทรา) 
                ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววีรวรรณ จันทรา) 
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร พัฒนำงำนแนะแนว 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ถ่ายเอกสารแนะน าโรงเรียน 

อาคารเรียน และห้องเรียน 
๒๙ ชุด ๑๗.๒๕ ๕๐๐.๒๕ /  

๒.       
๓.       
๔.       
๕.       

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐.๒๕  
 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ๗๐ ชุด ๑๐ ๗๐๐ /  
๒. ค่าเดนิทางส าหรับออกเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
๖ ระดับชั้น ๓๐๐ ๑,๘๐๐   

๓.       
๔.       
๕.       

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐  

 
 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่โรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. เอกสารแนะน าโรงเรียน 

หลักสูตรการสอน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน อื่นๆ 

๑๐๐ ชุด ๕ ๕๐๐   

๒. ค่าเดินทางในการออกแนะแนว
การศึกษาต่อแก่โรงเรียนประถม
ในเขตพ้ืนที่บริการ 

๒ วัน ๓๐๐ ๖๐๐   

๓. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาต่อแก่โรงเรียน
ประถมในเขตพ้ืนที่บริการ  
    - ปากกาน้ าเงิน 
    - ไม้บรรทัด 
    - น้ ายาลบค าผิด  

 
 
 

๒ โหล 
๘๐ อัน 

๑๐๐ อัน  

 
 
 

๑๕๐ 
๕ 

๑๒ 

 
 
 

๓๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๒๐๐ 

  

๔.       
๕.       

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐  

 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมบริการแนะแนวการศึกษาต่อ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. เอกสารที่ใช้ในการจัดกิจบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ 
๕๐ ชุด ๑๐ ๕๐๐   

๒. ป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่มีสถานศึกษารองรับการเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

๑๐ ป้าย 
(ตามจ านวน
นักเรียน) 

๑๐๐ ๑,๐๐๐   

๓.       
๔.       
๕.       

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐  

 

 

 



๑๑๑ 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ของที่ระลึกส าหรับนักเรียนที่จบ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ 

๒๖ ชิ้น ๒๐ ๕๒๐   

๒. จัดสถานทีป่ัจฉิมนิเทศ ๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   
๓. การแสดงของชมรมนาฏศิลป์ 

เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ ๔๘๐ ๔๔๐   

๔. ด้ายขาวส าหรับผูกแขน ๑๐ ม้วน ๑๐ ๑๐๐   
๕. พวงมาลัยเคารพธงประจ า

โรงเรียน 
๑ พวง ๕๐ ๕๐   

๖. ดอกไม้ ธูป เทียน ส าหรับไหว้
พระประจ าโรงเรียน 

๒๖ ชุด ๑๕ ๓๙๐   

รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐  

 

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ      - รวมงบประมาณใช้จ่ายทุกกิจกรรมในโครงการพัฒนางานแนะแนว รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

โครงกำรที่ 5 : ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร           ใหม ่    ต่อเนื่อง         
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 2 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุลีภรณ์  ชุสุก 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

จากการประเมินของ สมศ.และผลการประเมินโครงการของโรงเรียน ในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม และโรงเรียนเห็นว่าโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นโครงการที่ท าให้สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบ
วงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาในระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างด ี

3. เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับด ี

 2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 
75 มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 



๑๑๓ 
 

 
 

เชิงคุณภำพ 
 1.บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา

การศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2.สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

พ.ค.64    ผู้อ านวยการ
และครูทุกคน 

2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
ประจ าปีและด าเนินการตามแผน
ฯ 

 
พ.ค-มิ.ย.64 

 
500 

  ผู้อ านวยการ
ครูทุกคน 

3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ค. – ต.ค. 
64 

 พ.ย.64 – 
มี.ค. 65 

 ครูทุกคน 

4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

   
มี.ค. 65 

 ผู้อ านวยการ
และนางสาว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564   เม.ย. 65 1,000 

นางสาว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ  1,500   บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  
  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

         

2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปี
และด าเนินการตามแผนฯ  

       
 

3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

         

4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

         

5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564  

   
1,500 

   
1,500 

รวมทั้งสิ้น         1,500 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ตลอดปีการศึกษา 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1.กลุ่มงานวิชาการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 2.ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชลธารวิทยา 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 75 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 

- 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕64 ที่
เหมาะสม 

 
ร้อยละ 75 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย 
พร้อมใช้ 

 
ร้อยละ 75 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - 

มีการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่
ผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 75 

 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 
แบบสรุปรายงาน 

5. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 ให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

 
ร้อยละ 75 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

6.พ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ75 มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับดี 

 
ร้อยละ 75 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1)  นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2)  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3)  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๗ 
 

 
 

 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางอมรศรี  เพชรภู่) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 
๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 6 : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงกำร           ใหม ่    ต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑.๑, ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก  

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 ภาษาไทยมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ    
การใช้ภาษาไทยจึงเป็นทักษะส าคัญที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์  
การเขียน  การพูด  การฟังและการดู รวมทั้งต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพ่ือสื่อสารให้เกิด
ประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้
ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมแล้ว จะท าให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อ่ืนมีประสิทธิภาพ 
            สภาพปัจจุบัน ผลจากการประเมินด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา พบว่า นักเรียนมี
ผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุงและอ่านไม่ได้จ านวนหนึ่ง โรงเรียนจึงมีความต้องการให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถในการอ่านและการเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจัดการเรียน
การสอนตามศักยภาพของผู้เรียน การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด พร้อมทั้งให้นักเรียนพัฒนาการอ่าน เขียน ฟัง ดู และการ
พูดไปพร้อมกัน เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีก
ทางหนึ่ง นอกจากนั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับท่ีสูงขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดท าโครงการขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ ๒ ขึ้นไป 
๒.2 ยกระดับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓                      
      และ ๖ ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖3 



๑๑๙ 
 

 
 

๒.3 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศกึษา 

๒.4 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการสื่อสารอยู่ใน
ระดับดี 

๒.5 นักเรียนผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑ เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ - ๖ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๗๕ 

 ๓.๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ มีคะแนนสูงขึ้น 
 ๓.๑.3 นักเรียนร้อยละ 75 ผา่นกิจกรรมบันทึกการอ่าน 

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
 ๓.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
 ๓.2.2 นักเรียน ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ
สื่อสารอยู่ในระดับดี 
 ๓.2.3 นักเรียน ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการสอนให้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1. Plan (กำรวำงแผน)  
 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

มิ.ย 64 -   กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. Do (กำรด ำเนินงำน) 
 

มิ.ย. – ต.ค.64 - ธ.ค.-มี.ค.65 - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. Check (กำรประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงาน
ผลกำรด ำเนนิงำน 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4. Action (กำรปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการด าเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๑ 
 

 
 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

๑ กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน  

2๑ มิ.ย. ๖4  - ๑ พ.ย. ๖4 – 
๓0 พ.ย. ๖4 

-  

2 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 21-25 มิ.ย. 
64 

500 - -  

๒ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 

26-30 
ก.ค. 64 

๒,๐๐๐ - -  

๓ กิจกรรมพัฒนาการอ่านการ
เขียนและซ่อมเสริม 

๑ มิ.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

- 1 พ.ย. 64 -
28 ก.พ. 65 

-  

๔ กิจกรรมรักการอ่าน ๑ มิ.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

- 1 พ.ย. 64 -
28 ก.พ. 65 

500  

5 กิจกรรมยอดนักอ่าน ๑ มิ.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

- 1 พ.ย. 64 -
28 ก.พ. 65 

-  

๖ ทบทวนความรู้เตรียมสอบ  
O-NET 

- - 1 พ.ย. 64 -
28 ก.พ. 65 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 
 

 
 

๕.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

 

 

 

ที ่

 

 

 

กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64–11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 
เงิน

อื่น
ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 
เงิน

อื่น
ๆ 

รว
ม 

๑ กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่าน การเขียน  

- - - - - - - - - 

๒ กิจกรรมวันวันสุนทรภู่ภาษาไทย
แห่งชาติ 

2,500 - - 2,500 - - - - 2,500 

๓ กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน
และซ่อมเสริม 

- - - - - - - - - 

๔ กิจกรรมรักการอ่าน - - - - - - - - - 
5 กิจกรรมยอดนักอ่าน - - - - 500 - - - 500 
6 ทบทวนความรู้เตรียมสอบ  

O-NET 
- - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,500 - - 2,500 500 - - - 3,000 

 เงินอุดหนุนรายหัว  3,๐๐๐    บาท 
 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       -    บาท 
 เงินอ่ืน ๆ        -    บาท 
 
รวมงบประมำณที่ได้รับ 3,๐๐๐   บำท 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ปีการศึกษา 2564 ทั้งปีการศึกษา 
๗. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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๘. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในรายวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
 ๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ มีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 

3. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 

๕. นักเรียน ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ
สื่อสารอยู่ในระดับดี 

๖. นักเรียน ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับ
การสอนให้มีพัฒนาการดียิ่งข้ึน 

๗. นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านกิจกรรมบันทึกการ
อ่าน 

75 
 

75 
 
 
ดี 

ดี 

 

ดี 

75 

ท าแบบทดสอบ 
 

ท าข้อสอบ O-NET 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 

ประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ 

 
ท าแบบทดสอบ 

 
ท าบันทึกการอ่าน 

แบบทดสอบ 
 

ข้อสอบ O-NET 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมิน 
 
 

แบบทดสอบ 
 

บันทึกการอ่าน 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
 ๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มี

คะแนนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 
3. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
๕. นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการสื่อสารอยู่ใน

ระดับดี 
๖. นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการสอนให้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น 

    ๗. นักเรียนผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
 
 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ป้าย 1 แผ่น 1000 1000 ✓   
2 แฟ้มสอด 4 แพ็ค 60 240 ✓   
3 ปากกา 2 กล่อง 150 300 ✓   
4 สมุด 4 แพ็ค 190 760 ✓   
5 ดินสอ 2 กล่อง 100 200 ✓   
       

 

กิจกรรมที ่กิจกรรมยอดนักอ่าน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 แฟ้มสอด 2 แพ็ค  60 120 ✓   
2 ยางลบ 1 กล่อง 80 80 ✓   
3 ปากกา 2 กล่อง 150 300 ✓   
       

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 7 : พัฒนำกำรเรยีนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1    
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่...1.. 
ตัวบ่งชี้ท่ี...5.1.2.... 
ผู้รับผิดชอบ : .นางอมรศรี  เพชรภู่ 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนทั้งในด้านความคิด ทักษะและกระบวนการ ตลอดจน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน แต่นักเรียนส่วนมากไม่
สนใจเรียนคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย ดังนั้นครูผู้สอนควรพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจและสนุกสนานเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ การที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนของครู
เป็นส าคัญถ้าผู้สอนมีความช านาญก็จะท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ และเกิดความสนุกสนานด้วย 
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อันอาจจะส่งผลต่อความเป็นเลิศในการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ในขั้นต่อไปด้วย 

ดังนั้น การจัดท าโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นโครงการที่
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างดียิ่งเพ่ือให้นักเรียน รู้จักแสวงหาและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะทางคณิตศาสตร์และเพ่ิมศักยภาพทางด้านการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ การ ให้
เหตุผล เป็นการเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รู้จักปรับ
พฤติกรรมของตนให้เข้ากับหมู่คณะและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่ดีต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านการคิด การให้เหตุผล มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ กล้า 
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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2.4 เพ่ือจัดหา สื่อ อุปกรณ์ ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ให้เพียงพอและทันสมัย 
 3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนชลธารวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น 

2. ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 โรงเรียนชลธารวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมสอน
เสริมทักษะคณิตศาสตร์O-NET 

เชิงคุณภำพ 
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ2 ขึ้นไป  
2   นักเรียนทุกคน เรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้อย่างมีคุณภาพ 
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 คณิตคิดเลขเร็ว ตลอดภำค
เรียน 

- ตลอดภำค
เรียน 

    - นำงอมรศรี 
เพชรภู่ 

2. เกมคณิตศาสตร์ ตลอดภาค
เรียน 

    ๕๐๐ ตลอดภาค
เรียน 

    ๕๐๐ นำงอมรศรี 
เพชรภู่ 

3 ฝึกกำรแก้โจทย์ปัญหำ ตลอดภาค
เรียน 

    - ตลอดภาค
เรียน 

    - นำงอมรศรี 
เพชรภู่ 

๔ กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ O-NET ตลอดภาค
เรียน 

    ๕๐๐ ตลอดภาค
เรียน 

    ๕๐๐ นำงอมรศรี 
เพชรภู่ 

๕ จัด ซื้อ สื่อ อุปกรณ์ 
คณิตศำสตร ์

ตลอดภาค
เรียน 

    ๑,๕๐๐ ตลอดภาค
เรียน 

   ๑, ๕๐๐ นำงอมรศรี 
เพชรภู่ 
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5.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ    ๒,๕๐๐บาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

รวม
ทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

๑ คณิตคิดเลขเร็ว -          - 
๒ เกมคณิตศาสตร์ ๕๐๐          ๕๐๐ 
๓ ฝึกการแก้โจทย์ปัญหา -          - 
๔ กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ O-

NET 
๕๐๐          ๕๐๐ 

๕ จัด ซื้อ สื่อ อุปกรณ์ 
คณิตศาสตร์ 

๑,๕๐๐          ๑,๕๐๐ 

รวมทั้งหมด           ๓,๐๐๐ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง .โรงเรียนชลธารวิทยา. 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

ผลการเรียน
ระดับ ๒ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

มีสื่อ อุปกรณ์ ประกอบการเรียน
เพียงพอกับความต้องการ 

ร้อยละ ๗๕ การสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็น 

นักเรียนมีผลสอบโอเน็ตที่สูงขึ้น ร้อยละ ๓ การทดสอบ แบบทดสอบระดับชาติ 
    

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2. มีสื่อ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนเพียงพอกับความต้องการ 
3. นักเรียนมีผลสอบโอเน็ตที่สูงขึ้น 
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    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(.นางอมรศรี   เพชรภู่.) 
ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๓ 

          ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางอมรศรี   เพชรภู่) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

 
 

 
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร พัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ 
กิจกรรมที่ ๑  คณิตคิดเลขเร็ว ( งบอุดหนุน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. -      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

กิจกรรมที่ ๒  เกมคณติศาสตร ์

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ เกมคณิตศาสตร์ต่างๆ     ๒ ๒๕๐ ๕๐๐ /  
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 



๑๓๐ 
 

 
 

 

 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร พัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ 
กิจกรรมที่ ๓  ฝึกทักษะ กำรแก้โจทย์ปัญหำ( งบอุดหนุน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. -      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

กิจกรรมที ่๔  ติวเข้มข้อสอบโอเน็ต 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ กระดาษ A ๔     ๕ ๑๐๐ ๕๐๐ /  
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 



๑๓๑ 
 

 
 

 

 
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร พัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ 
กิจกรรมที่ ๕  จัดซื้อ จัดหำ วัสดุ อุปกรณ์ คณิตศำสตร์( งบอุดหนุน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. หนังสือประกอบการสอน

คณิตศาสตร์ 
๒ ๒๕๐ ๕๐๐ /  

๒. สื่อ อุปกรณ์ คณิตสาสตร์ ๕ ๒๐๐ ๑๐๐๐  / 
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

 
 

 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 8 : โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่    
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ 
ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จึงตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้น
พัฒนาห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มี
ความก้าวหน้า เพ่ือให้สอดรับกับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.4 เพ่ือจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
 3.1.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์ 
      3.1.2  จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

    เชิงคุณภำพ 
            3.2.1 นักเรียนมีทักษะและความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
       3.2.2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

 



๑๓๓ 
 

 
 

4. วิธีด ำเนินกำร 

4.๑ การวางแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 6๔ - 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – 1 เม.ย. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
1 วัสดุการศึกษาห้อง

วิทยาศาสตร์ 
ตลอด 1,500 ตลอด - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
2 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตลอด 1,500 ตลอด - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
3 กิจกรรมจรวดขวดน้ า ตลอด 2,000 ตลอด - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
4 กิจกรรมซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์
ประกอบส าหรับนักเรียน 

ตลอด 10,000 ตลอด - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



๑๓๔ 
 

 
 

 
6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

งบประมาณ 6,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 6๔ - 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – 1 เม.ย. 6๕) รวม

ทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 วัสดุการศึกษาห้อง
วิทยาศาสตร์ 

1,500 - - - 1,500 - - - - - 1,500 

2 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 1,500 - - - 1,500 - - - - - 1,500 

3 กิจกรรมจรวดขวดน้ า 2,000 - - - 2,000 - - - - - 2,000 

4 กิจกรรมซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์
ประกอบส าหรับนักเรียน 

10,000 - - - 10,000 - - - - - 10,000 

รวมทั้งหมด 15,000    15,000 - - - - - 15,000 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป  
 2. นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม 
 3. นายธนกานต์ พละสกุล  

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

ร้อยละ 75 ของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

-การปฏิบัติจริง -แบบทดสอบ 
 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย 
และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและท าประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เต็มศักยภาพ 
 3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีใจรักวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 



๑๓๕ 
 

 
 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป) 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนวิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 วัสดุการศึกษาห้องวิทยาศาสตร์ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 สปริงสาธิตคลื่น 2 450 900   
2 กระดาษโครมาโทกราฟี 1 150 150   
3 กระดาษเซลโลเฟน 1 เมตร 1 50 50   
4 แถบกระดาษเครื่องเคาะ 2 30 60   
5 กระดาษคาร์บอนเล็ก (10 แผ่น) 2 30 60   
6 ฉลากสติ๊กเกอร์ติดชื่อสารเคมี 1 45 45   
7 HYDROGEN PEROXIDE 

ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 50% 
450 CC. 

1 120 120   

8 GLYCERAL กลีเซอรีน (กลีเซ
อรอล) 250 CC 

1 100 100   

9 น ายาล้างจาน150ml 1 15 15   
 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,500  

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 วิทยาศาสตร์ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กระบอกฉีดยาพลาสติก 10 มล. 20 5 100   
2 กระบอกฉีดยาพลาสติก 5 มล. 10 4 40   
3 กระบอกฉีดยาพลาสติก 20 มล. 5 11 55   
4 สายยาง ศก. 6 มม. 10 10 100   
5 ชุดท าสบู่เหลวล้างมือ (ขวดปั๊ม 5 

ใบ) 
1 450 450   

6 ปลั๊กไฟแบบยาว 5 เมตร มี 
มอก. 

1 350 350   

7 ชุดท าสบู่ก้อน พร้อมแม่พิมพ์ (8 
ก้อน) 

1 350 350   

8 น้ ามันหอมระเหย 15 ml 1 55 55   
 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,500  

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมจรวดขวดน้ า (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. อุกรณ์ท าฐานยิงจรวดขวดน้ า   1,000 🗸  
2. ปัม๊ลมมือแบบมีมาตรวัด 2 1,000 1,000 🗸  

 

กิจกรรมที ่2. กิจกรรมซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบส าหรับนักเรียน (งบอุหนุน
รายหัว) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ให้กับนักเรียน 
  10,000 🗸  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำร 9 : โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีรองรับกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และจัดหำอุปกรณ์ ICT ให้เพียงพอกับ
จ ำนวนนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ลักษณะโครงกำร             ใหม่      ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 1 คุณภำพของผู้เรียน 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนกำนต์ พละสกุล 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถ  
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งยังเป็นเครื่องมือเพ่ิมศักยภาพให้กับประเทศเป็นที่ผู้น าในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง 
บทบาทส าคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังที่พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ 
บัญญัติหลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ปรากฏอยู่
ใน หมวด 9 สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์คือยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอ 
ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2560, 
หน้า 119-125) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยี
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
การ เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย 
และ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่
ซ้ าซ้อนให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนชลธารวิทยา ต าบลบ้านควน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนจ านวน 85 คน      
ครูและบุคลากรจ านวน 19 คน จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผลการ
ประเมินรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็น
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พิจารณาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ขาดแคลนอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ด้าน ICT ในการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลของนักเรียน ซึ่งการจัดหาระบบ
อุปกรณ์การเรียนรู้ด้าน ICT ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งโรงเรียนชลธารวิทยามีงบประมาณไม่เพียงพอใน
การด าเนินการจัดหาระบบอุปกรณ์การเรียนรู้ด้าน ICT 

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ด้าน
การสร้างนวัตกรรม คือการพัฒนาระบบอุปกรณ์ ICT ที่มีคุภาพและมีความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โรงเรียน
ชลธารวิทยาจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และจัดหาอุปกรณ์ ICT ให้
เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพร 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ ICT ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 

  2.2 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
2.3 เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและบริการแก่นักเรียนด้าน ICT  

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ปีการศึกษา 2564 มีอุปกรณ์ ICT เพียงพอต่อการ
เรียนรู้  

ร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

 4.1 การวางแผน (P)  
             4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

       4.1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
       4.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      

4.2 ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
       4.2.1 ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
       4.3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

4.4 การปรับปรุง (A) 
4.4.1 น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
การด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
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5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

พ.ค. 64     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64     

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค. 64     

4 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

พ.ค. – ต.ค.. 
64 

 พ.ย. 64 –
เม.ย. 65 

 นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
5 พัฒนาห้องสืบค้นและบริการพิมพ์ พ.ค. - ต.ค. 

64 
 พ.ย. 64 –

เม.ย. 65 
 นายธนกานต์ 

พละสกุล และ
คณะ 

6 ติดตั้งอุปกรณ์ wifi (ACCESS 
POINT) 

พ.ค. - ต.ค. 
64 

 พ.ย. 64 –
เม.ย. 65 

 นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
7 สรุป/ประเมินผล/น าเสนอ

รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 

  พ.ย. 64  
นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
8 ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข   พ.ย. 64  
นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
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6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 316,100  บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 – 11ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย.64–18 มี.ค.65) 

รวม
ทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
รองรับการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 และ
จัดหาอุปกรณ์ ICT ให้เพียงพอ
กับจ านวนนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 

41,100 - 275,000 316,100   - - - - 316,100   

รวมทั้งสิ้น 41,100 - 275,000 316,100   - - - - 316,100   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ตลอดปีการศึกษา 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. นายธนกานต์ พละสกุล 
 2. นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง 
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9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ปี
การศึกษา 2564 มีอุปกรณ์ ICT 
เพียงพอต่อการเรียนรู้  

100 การส ารวจ การติดตาม 

2. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ปี
การศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

  
การติดตาม 

 
การติดตาม 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนชลธารวิทยามีอุปกรณ์ ICT เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยามีอุปกรณ์การเรียนพร้อมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. นักเรียนมีห้องสืบค้นข้อมูลและบริการด้าน ICT 
 
 
 

 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอมรศรี เพชรภู่) 
หัวหน้างานวิชาการ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีรองรับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และจัดหาอุปกรณ์ ICT ให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที ่1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เงินอุดหนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านักงาน 
9 เครื่อง 17,000 153,000  🗸 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

4 เครื่อง 4,300 17,200  🗸 

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 1 

2 จุด 4,400 8,800  🗸 

4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGAขนาด 3000 
ANSILumens 

2 เครื่อง 27,000 54,000  🗸 

5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน 

5 จุด 5,700 28,500  🗸 

6 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง 

1 เครื่อง 22,000 22,000  🗸 

7 ตู้ล าโพงแบบแขวน  2 ชุด 7,900 15,800  🗸 
8 เครื่องขยายเสียง (Power mix) 2 ตัว 5,800 11,600  🗸 
9 ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด 2,600 5,200  🗸 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 

 



๑๔๕ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 10 : ตอบปัญหำทำงกฎหมำยเพื่อร ำลึกวันรพี พระบิดำแห่งกฎหมำยไทย 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑ , ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา  สุทธิชน , นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกๆ ปี ได้มีการก าหนดให้เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาติไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับนักกฎหมายและนักปกครอง เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้สร้างคุโนปการแก่ประเทศชาติ ครั้งเมื่อพระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม พระองค์ทรงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศาล  
ซึ่งปัญหาส าคัญส าหรับศาลไทยในเวลานั้น คือ เรื่องของศาลกงสุลต่างชาติที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในยุคนั้น เป็น
ที่รู้กันว่าชาวต่างชาติเหล่านี้มีอ านาจและอิทธิพลมาก เมื่อเกิดคดีความหรือข้อโต้แย้งชาวไทยมักตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ เพราะชาวต่างชาติมักจะอ้างว่ากฎหมายยังล้าหลังไม่ทันสมัยเพ่ือเป็นข้ออ้างเอาเปรียบชาวไทย  
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก การที่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลของไทยยังไม่พร้อมที่จะรับข้อกฎหมายใหม่ๆ  
ในเวลานั้น พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้พิพากษาเป็นเหตุให้
ผู้พิพากษาศาลไทยเกิดความกระตือรือร้นเร่งศึกษาชากฎหมายไทยและต่างประเทศ ท าให้ศาลไทยมีความ
เชื่อถือมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ถึงกับยกเลิกศาลกงสุลยอมให้คนชาติตัวเองมาขึ้นศาลไทย 
นอกจากนั้น ยังทรงปฏิรูปการศาลในด้านอื่น ซึ่งมีผลสะท้อนทั้งในด้านการเมืองและการปกครองอีกด้วย  
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้ก าหนดจัดโครงการ “ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดา
แห่งกฎหมายไทย ประจ าปี 2563” ขึ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้นักเรียน โรงเรียนชลธารวิทยา 
ได้น้อมร าลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงจัดตั้งโรงเรียน
กฎหมายแห่งแรกของประเทศ และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง โดยใช้กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เพ่ือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 



๑๔๖ 
 

 
 

 ๒.2 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.3 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปรมิำณ 
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 100% 
 เชิงคุณภำพ 
     1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับกฎหมายและความส าคัญของวันรพี และตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย มากกว่า 80% 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑8 มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี  
พระบิดาแห่งกฎหมาย 

5 สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๕๐๐ - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 

 



๑๔๗ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๕๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑8 มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. กิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี  
พระบิดาแห่งกฎหมาย 

๕๐๐ - - ๕๐๐ - - - - ๕๐๐ 

รวมทั้งหมด ๕๐๐ - - ๕๐๐ - - - - ๕๐๐ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 5 สิงหาคม 256๔  

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วม
กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึก
วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  

100 จัดกิจกรรมตอบปัญหา
ทางกฎหมายเพ่ือร าลึก
วันรพี พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 

แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา  มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและความส าคัญของวัน
รพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

85 จัดกิจกรรมตอบปัญหา
ทางกฎหมายเพ่ือร าลึก
วันรพี พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 

แบบทดสอบ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายและความส าคัญของวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย
ไทย 



๑๔๘ 
 

 
 

 ๑๐.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับกฎหมาย 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววีรวรรณ จันทรา) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร ตอบปัญหำทำงกฎหมำยเพื่อร ำลึกวันรพี พระบิดำแห่งกฎหมำยไทย 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. เอกสารที่ใช้ในการจัดสอบแข่งขัน 

-กระดาษ A4 
-ปากกา 

๓๐ ชุด ๑๐ ๓๐๐   

๒. กระดาษการ์ดขาว A4  
เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

๑ แพ็ค ๒๐๐ ๒๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  

 

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  

 
หมำยเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 11 : ส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอำเซียน ประจ ำปี 256๔ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑ , ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา สุทธิชน , นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่ง
การเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และท่ีส าคัญโรงเรียน
ต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมรับความร่วมมือ
ทางการศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าท้าย ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีส่วนร่วมใน
การเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน 
 โรงเรียนชลธารวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หนึ่งที่รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา โดยน าหลักสูตร
อาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) มาเปิดสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม มีการแสดงวัฒนธรรมประจ า
ชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมถึงปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาส
ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน มีกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพ่ือให้บรรลุถึงสิ่งที่
อาเซียนจะต้องด าเนินการ และค านึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
จัดให้มีโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจ าปี 256๔ โดยผู้เรียน
เข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 



๑๕๑ 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมวันอาเซียน ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน 
 ๒.2 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
 ๒.3 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนศึกษา ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภำพ 
     1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
     2. นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน มากกว่า 80% 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ สู่สังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๓,๕๐๐ - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 



๑๕๒ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. กิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  
สู่สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 

๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ - - - - ๓,๕๐๐ 

รวมทั้งหมด ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ - - - - ๓,๕๐๐ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 6 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ประจ าปี 256๔ 

100 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  
สู่สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ประจ าปี 256๔ 

แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา  
มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

100 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  
สู่สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ประจ าปี 256๔ 

แบบประเมิน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
 ๑๐.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 



๑๕๓ 
 

 
 

 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววีรวรรณ  จันทรา) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร ส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอำเซียน ประจ ำปี 256๔ 

กิจกรรมที ่๑ กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ฐานการเรียนรู้ ๑๐ ประเทศอาเซียน 

-กรรไกร  
-กระดาษสี 
-กาว 
-เยื้อกาว 
-ปากกาเมจิก 
-แผ่นพลาสติกลูกฟูก 
-เทปผ้า 

๑๐ ฐาน ๒๐๐ ๒,๐๐๐   

๒. จัดสถานที่/เวที 
-ไวนิล 
-วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง 

๑ ๘๐๐ ๘๐๐   

๓. ชุดการแสดงเปิดโครงการ ๑ ๕๐๐ ๕๐๐   
๔. กระดาษการ์ดขาว A4  

เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๑ แพ็ค ๒๐๐ ๒๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐  
 

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  

 
หมำยเหตุ - การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของฐานการเรียนรู้ ๑๐ ประเทศอาเซียน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
  กิจกรรมของแต่ละฐาน ตามงบประมาณท่ีจัดสรรให้ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำรที่ 12 : อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา  สุทธิชน , นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 วัฒนธรรม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ 
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คน
ในชุมชนท้องถิ่นเกิดความรัก ความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบ
สานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ทว่า ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่น
ใหม่น้อย ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมได้มีการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพ้ืนที่ ไม่ได้รับ
การสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจ จะท าให้คุณค่าทาง
มรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย ดังนั้น วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่
ละท้องถิ่น ที่มีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ในแต่ละท้องถิ่นมีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่
จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลัง  
          การจัดการบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้จาก
การเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือให้เยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประมวลผลการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน มีความเข้าใจและรัก
ในรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิต
ชุ ม ช น  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เกี่ยว พันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิต
ชุมชน 
 โรงเรียนชลธารวิทยา เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จึงจัดโครงการความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้ด ารงอยู่ เพ่ือให้
ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะ
อนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ โรงเรียนชลธารวิทยาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีการสืบทอดประเพณีขึ้นโขน



๑๕๖ 
 

 
 

ชิงธง และประเพณีลอยกระทงแข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนรุ่นปู่ย่า ตายาย  
ในต าบลบ้านควนสืบทอดต่อๆ กันมา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ได้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
อันได้แก่ประเพณีข้ึนโขนชิงธง และประเพณีลอยกระทงแข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากร เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของไทย ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 เชิงคุณภำพ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เรียนรู้อย่างมีความสุขจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กิจกรรมประเพณีข้ึนโขนชิงธง 
- - 

19 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 
๕๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 



๑๕๗ 
 

 
 

๒. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
แข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน - - 

19 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 
๕๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. กิจกรรมประเพณีข้ึนโขนชิงธง - - - - ๕๐๐ - - ๕๐๐ ๕๐๐ 
๒. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 

แข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน 
- - - - ๕๐๐ - - ๕๐๐ ๕๐๐ 

รวมทั้งหมด - - - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ๘.2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีข้ึนโขนชิงธง และ
กิจกรรมประเพณีลอยกระทงแข่งเรือ
ประจ าปีต าบลบ้านควน 

๘๐ - การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 

ร้อยละของนักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนชลธารวิทยา เกิดความ
สนใจ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ

๗๕ - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบระเมินความพึงพอใจ 
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ท้องถิ่นและของไทย ตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.1 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป 
 ๑๐.2 เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ มีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
 ๑๐.3 เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววีรวรรณ จันทรา) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมประเพณีข้ึนโขนชิงธง 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. เบี้ยเลี้ยงส าหรับส่งนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน 
๑ รายการ ๕๐๐ ๕๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  
 

กิจกรรมที ่๒ กิจกรรมประเพณีลอยกระทงแข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดงใน

งานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือ
ประจ าปีต าบลบ้านควน 

๑ ชุด ๒๕๐ ๒๕๐   

๒. จัดท ากระทงส่งเข้าประกวด ๑ กระทง ๒๕๐ ๒๕๐   
รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 13 : พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา สุทธิชน , นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ในยุคปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาให้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ซึ่ งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 กล่าวไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษา รวมถึง มาตรา 24 (5) ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งนี้ ผู้เรียนอาจเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 ปัจจุบันโรงเรียนชลธารวิทยา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อ ICT  
และเทคโนโลยีทางการศึกษาจ ากัดอยู่เพียงบางสาระเท่านั้น ในขณะที่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษามีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาด้านวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีคุณธรรม 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งสื่อ ICT และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเท่านั้น ที่จะน าพาผู้เรียนบรรลุเป้าประสงค์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอให้มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียน 
การสอนต่างๆ และซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาห้องสื่อฯ/ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ประจ าส านักงานของครูที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานด้านการสอนและงานเอกสารตามนโยบายตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน 
การสอนและการท างานต่อไป 



๑๖๑ 
 

 
 

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้สูงขึ้น 
 ๒.๓ เพ่ือให้มีสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 ๒.๔ เพ่ือพัฒนาห้องต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการส าหรับครูและนักเรียน 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     1) ปรับปรุง พัฒนา และจัดซื้อสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ของห้องเรียน และห้องจริยธรรม 
     2) นักเรียน รวมถึงผู้ใช้บริการ เกิดความพึงพอใจมากกว่าระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป  และมีการ
ด าเนินงานในทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้  
 เชิงคุณภำพ 
     1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     2) นักเรียน และครูได้รับความสะดวกจากการใช้สื่อวัสดุ -อุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 
     3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาสูงขึ้น 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 
 

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. ปรับปรุง พัฒนา และจัดซื้อสื่อ 
วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

500 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

500 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 7,364.20 บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
 รว

ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. ปรับปรุง พัฒนา และ
จัดซื้อสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์
การเรียนการสอน กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ 

500 - - 500 500 - - 500  

รวมทั้งหมด 500 - - 500 500 - - 500 1,000 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม 256๕  

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

 

 



๑๖๓ 
 

 
 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๗๕ - การสอบวัดความรู้และ
การประเมินตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีความพึงพอใจในการ
เรียน 

85 - การสังเกต 
- แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษาฯ  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๑๐.2 พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สูงขึ้น 
 ๑๐.3 มีสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 ๑๐.4 พัฒนาห้องต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการส าหรับครูและนักเรียน 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววีรวรรณ  จันทรา) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางอมรศรี เพชรภู่) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

.   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 



๑๖๔ 
 

 
 

 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ปรับปรุง พัฒนา และจัดซื้อสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. สีไม้ 4 กล่อง ๑๐๐ 5๐๐   
๒. มีดคัตเตอร์ 5 อัน ๒๐ ๑0๐   
๓. โปสเตอร์วันส าคัญต่างๆ ๑๐ แผ่น ๒๐ ๒๐๐   
๔. โปสเตอร์แผ่นที่การแบ่ง 

อาณาเขตของประเทศไทย 
๑ แผ่น ๗๕ ๗๕   

๕. โปสเตอร์แผนที่ลักษณะ 
ทางกายภาพของประเทศไทย 

๑ แผ่น ๗๕ ๗๕   

๖. ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งบอร์ด ๑ ชุด ๕๐ ๕๐   
รวมทั้งสิ้น 1,000  

 

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โครงกำรที่ 14 : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน :  1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
                     2)  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน และวิถีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑.๑, ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ประเทศไทยมพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนในการออกก าลังกาย ดังนั้น
ประชาชนควรตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นเป็นคุณค่าสูงสุดของมนุษยชาติการมี
สุขภาพที่ดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและ
มาตรการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาคมโลกท้ัง
ปัจจุบันและอนาคต 

  สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพ่ือการด ารงสุขภาพการสร้างเสริม
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเป็นผลจากการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ที่น ามาใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ได้น าความรู้และทักษะจาก
การเรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การจัดการ การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการด ารงชีวิต ที่ดีมีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

 1) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
ลงแข่งขันกีฬาประเภทเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ฯทรงได้รับรางวัล
ชนะเลิศเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 

 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงน าความรู้และทักษะจากการเรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงใน
ชีวิตจริง 



๑๖๖ 
 

 
 

 3) ส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ท าให้เกิดความสมานฉันท์ในหมู่คณะ 

 4) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติด มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 5) ส่งเสริมในนักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้ มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา 

 6) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยม ที่เหมาะสม มีทักษะปฏิบัติ
ด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 

         นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา จ านวน ๖๙ คนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้
เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

เชิงคุณภำพ 

     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     4.1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
     4.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 -  ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
( ต.ค. 64 –  มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 

Plan (กำรวำงแผน) 
- ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
- จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 64 - - - นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

2 

Do (กำรด ำเนินงำน) 

- จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 

ส.ค. ๖๔ 

 

๓,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

๒,๐๐๐ - - 

- ขยับกายสบายชีวี ส.ค. ๖๔ -  - - 

3 

Check (กำรประเมินผล) 
- ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
- ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 
 
 

- - มี.ค. 65 - นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

4 

Action (กำรปรับปรุง) 
- น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูล

- - มี.ค. 65 - นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 



๑๖๘ 
 

 
 

ที ่
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 -  ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
( ต.ค. 64 –  มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ย้อนกลับในการด าเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 8,364.20 บาท 

ที่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 -  ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
( ต.ค. 64 –  มี.ค. 65) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม  

1 
 
2 
 
3 

จัดซื้ออุปกรณ์
ทดสอบสมรรถภาพ
กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน 
ขยับกายสบายชีวี 

๓,๐๐๐ 
 
 
๒,๐๐๐ 

- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

๓,๐๐๐ 
 
 

๒,000 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

3,000 
 
 

2,000 
- 

รวมทั้งหมด ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ - - - - - 5,000 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 เดือน พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  2) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  3) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  4) ฝ่ายแผนงบประมาณ  
  5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
9. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ระดับควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของวันกีฬาแห่งชาติ เห็น

80 
ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 



๑๖๙ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ระดับควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง
กันสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 ภาพถ่ายกิจกรรม 

2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา มีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาก่อให้เกิดความสามัคคี 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดู
กีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม 

80 

ประเมินจากผลการ
แข่งขัน 

 

แบบประเมิน 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

3) นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

80 
ทดสอบสมรรถภาพ 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 

4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ มีวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 

80 ทดสอบ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

5) บุคลากรและนักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอในการออกก าลังกาย มี
ภูมิคุ้มกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 

80 
สถิติการใช้อุปกรณ์

กีฬา 
แบบบันทึกการใช้

อุปกรณ์กีฬา 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคมของทุกปี 



๑๗๐ 
 

 
 

2) นักเรียนมีประสบการณ์ตรงน าความรู้และทักษะจากการเรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง 
3) นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ 
ท าให้เกิดความสมานฉันท์ในหมู่คณะ 
4) นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5) นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา  
6) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีทักษะปฏิบัติ
ด้านสุขภาพ จนเป็นกิจนิสัย 
 
 
 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
          (นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร) 
         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร) 

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
               หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ กรวยฝึกซ้อม ๓๒ เซนติเมตร ๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   

๒ มาร์คเกอร์ ๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   

๓ เครื่องชั่งน้ าหนัก ๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   

 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ ลูกเปตอง ๒ ๗๐๐ ๑,๔๐๐ √  

๒ ตาข่ายทเบิลเทนนิส 1 ๖๐๐ ๖๐๐ √  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 

 

 
 
 
 

 



๑๗๒ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ ๑๕ : โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ 
ลักษณะโครงการ            ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑.๘ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มี
จินตนาการทางศิลปะ รู้จักชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งย่อมจะ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนเพราะฉะนั้น การสร้างบรรยากาศให้กับการเรียนศิลปะจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นแรงเสริมให้
ผู้เรียนมีความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้ทางด้านศิลปะนี้อย่างจริงจัง  และจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา 
ห้องเรียน ห้องศูนย์ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพปัจจุบันห้องเรียนและห้องศูนย์ เกิดการชารุดเสียหาย 
ใช้การได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนได้ไม่ต่อเนื่อง การ
ปรับปรุงห้องเรียนห้องศูนย์ ให้สมบูรณ์ มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี ทันสมัยพร้อมใช้งาน ซึ่งจะสามารถ
ส่งเสริมการเรียนการสอนของผู้เรียน  

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนาห้องศูนย์ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางศิลปะให้ทันสมัย ส่งเสริม  

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
      ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพมากข้ึน  

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ปรับปรุง พัฒนา ห้องเรียนและห้องศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 เชิงคุณภาพ 
๑. ค่า GPA ของนักเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 
๒. คุณภาพของห้องศูนย์ ห้องเรียน อยู่ในเกณฑ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพพร้อมให้บริการทั้งในและ

นอกสถานศึกษา  



๑๗๓ 
 

 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน(PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ ๑  
(๑๗ พ.ค. ๖๔ - ๓๑ ต.ค. ๖๔) 

ภาคเรียนที่ ๒  
(๑ พ.ย. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. Plan ขั้นเตรียมกำร  
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ 
๑.๑ ประชุมบุคลากรเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรยีนการสอน
นาฏศิลป ์
๑.๒ เสนอขออนุมัติโครงการ 

๑๗ 
พ.ค. ๖๔ 

- - - นายศุภกร แก้วยิม้,
นายอัครพล พะลัง 

๒. Do 
ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร 
กิจกรรมที่ ๑ จดัซื้อสื่อ และ อุปกรณ์ในกลุม่
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ ( ทัศนศิลป ์)เพื่อเป็น
การยกระดับคณุภาพและผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการและกิจกรรมแกผู่้เรียน  
- กิจกรรมการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ใน
โรงเรียน  
- ฝึกซ้อมทัศนศิลป์ให้กับเรียน  
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศิลป์  
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

๑ มิ.ย. ๖๔  - 
๓๑ มี.ค. ๖๕ 

๕,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

- นายอัครพล พะลัง 

 กิจกรรมที่ ๒ จัดชื้อสื่อ และ อุปกรณ์การ
เรียนรู้  ( นาฏศลิป์ ) สาระการเรียนรู้ศิลปะ
เพื่อเป็นการยกระดับคณุภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการและกิจกรรมแกผู่้เรยีน 
- กิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศลิป์ ใน
โรงเรียน  
- ฝึกซ้อมนาฏศลิป์ให้กับเรียน  
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง  
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

๑ ก.พ. ๖๕  - 
๓๑ มี.ค. ๖๕ 

๘,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

- นายศุภกร แก้วยิม้ 

๓. Check 
  - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 

 
- ๑ ก.พ. ๖๕  - 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
- นายศุภกร แก้วยิม้,

นายอัครพล พะลัง 
๔. Action 

   - ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
 

- 
๑-๕ เม.ย. ๖๕ 

- นายศุภกร แก้วยิม้,
นายอัครพล พะลัง 

 

 

 



๑๗๔ 
 

 
 

5.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 8,364.20 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ ๑  
(๑๗ พ.ค. ๖๔ - ๓๑ ต.ค. ๖๔) 

ภาคเรียนที่ ๒  
(๑ พ.ย. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕) 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 
เงนิ

รา
ยไ

ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

๑ พัฒนาความเป็นเลิศทางศิลปะ ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ - - - - - ๕,๐๐๐ 
๒ พัฒนาความเป็นเลิศทาง

นาฏศิลป ์
- - - -  - - - - - - 

รวมทั้งหมด ๕,๐๐๐ - - - - - - - - - 5,000 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 ๑.นายศุภกร แก้วยิ้ม 
 ๒.นายอัครพล พะลัง 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แบบประเมินพฤติกรรม แบบสังเกต 

๒. สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ 

แบบประเมินรายบุคคล แบบทดสอบ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ แบบประเมินรายบุคคล แบบทดสอบ 
๔. ผลประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ แบบประเมินรายบุคคล แบบทดสอบ 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้รับความรู้ด้วยตนเองโดยศึกษาด้วยประสบการณ์ตรง  
          ๒. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
          ๓. สร้างจิตสานึกให้เกิดการปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สมบูรณ์ 
 



๑๗๕ 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายอัครพล พะลัง) 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายศุภกร แก้วยิ้ม) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

 
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางศิลปะ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ ซิลิเกตุ ๒๐ กก./๑ 

แกลลอน 
๓๕ ๗๐๐ ✓  

๒ ชุดสี ๕๐ กรัม/๑๒ ส ี ๑ ชุด ๒๖๕๐ ๒๖๕๐ ✓  
๓ เทียน ๐.๕ กก./ก้อน ๒ ก้อน ๑๒๐ ๒๔๐ ✓  
๔ กระดาษวาดเขียน ผิวหยาบ ๒๐๐ แกรม 

(แพ็ค ๕๐ แผ่น) เดลตา้ ขนาด (A๔) 
๑ แพ็ค ๒๑๐ ๒๑๐ ✓  

๕ หมึก wood cut  ๑ กระป๋อง ๓๐๐ ๓๐๐ ✓  
๖ ลูกกลิ้งยาง ๑ ชิ้น ๙๐๐ ๙๐๐ ✓  

 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 - - - - - - 
2       
3       

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมายเหตุ    - รวมงบประมาณใช้จ่ายทั้งสองกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ 
รวมเป็นเงิน 8,364.20 บาท โดยจัดสรรจากเงินอุดหนุน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      - รายละเอียดย่อยของการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามลักษณะการจัดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 16 : โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรงนำอำชีพ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่    
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 
ผู้รับผิดชอบ : นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา  24  กล่าวถึงเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้  
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การท างานเป็นกลุ่ม รวมทั้งการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น  แสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม และสามารถ
น าความรู้ ประสบการณ์ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและควบคู่กันไป เพ่ือน าความรู้
ใหม่ๆ ที่ได้ไปชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้มีคุณภาพยิ่ง 
ๆ ขึ้นไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะได้รับประสบการณ์ตรง มีกระบวนการคิดมีการ
ท างานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพสูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 2.4 เพ่ือสนับสนุนบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้ารับการอบรมและการผลิตสื่ออย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีผลงานทางวิชาการได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.7 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

 3.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะได้รับประสบการณ์ตรง มีกระบวนการคิดมีการท างานเป็น
ทีม สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพสูงขึ้น 
 3.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.4 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอทุกรายวิชา 
 3.5 ครูมีผลงานทางวิชาการได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 

เชิงคุณภำพ 
      3.2.1 นักเรียนมีทักษะและความคิดที่เป็นการงานอาชีพ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2.2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางการงานอาชีพอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

4. วีธีด ำเนินกำร 

4.๑ การวางแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 6๔ - 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – 1 เม.ย. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
1 วัสดุการศึกษาห้องการ

งานอาชีพ 
ตลอด 4,000 ตลอด 4,000 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2 กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ตลอด 2,500 ตลอด 2,500 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
3 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

การปลูกผักและทุเรียน 
ตลอด 2,500 ตลอด 2,500 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 



๑๗๙ 
 

 
 

 
6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

งบประมาณ 10,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 6๔ - 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – 1 เม.ย. 6๕) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 
เงิน

อุด
หน

ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 กิจกรรมฝึกทักษะ
อาชีพ 

2,500 - - 2,500 2,500 - - 2,500 5,000 

2 กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพการปลูกผัก
และทุเรียน 

- 2,500 - 2,500 - 2,500 - 2,500 5,000 

รวมทั้งหมด 2,500 6,500  9,000 2,500 6,500  9,000 10,000 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง  
  
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
ร้อยละ 75 ของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพสูงขึ้น 

-การปฏิบัติจริง -แบบทดสอบ 
 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะ ได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนมีความสามารถทางการงานอาชีพเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัยที่มีคุณภาพ 

และท าประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เต็มศักยภาพ 
 3. นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4. ปลูกฝังนักเรียนให้มีใจรักการงานอาชีพเพ่ิมขึน้และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง) 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรงนำอำชีพ 
กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมฝึกทักษะอำชีพ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 เครื่องปั่น Panasonic MX-

M210SSN HME 
1 1,490 1,490  / 

2 สติ๊กเกอร์ 4 100 400 /  
3 แก้วเรียบใส พร้อมฝา 22 ออนซ์ 

(50 ใบ) 
5 80 400 /  

4 ผงชาไทย ตรามือ 190 กรัม 5 40 250 /  
5 ผงชาเขียว ตรามือ 200 กรัม 5 70 350 /  
6 ถุงชงชา 4 30 120  / 
7 ผงโกโก้ ตราทิวลิป ขนาด 500 

กรัม 
5 115 575 /  

8 ผงโอวัลติน สูตร 3 450 กรมั 5 80 400  / 
9 นมข้นหวาน คาร์เนชั่น 2 

กิโลกรัม 
5 95 475 /  

10 นมข้นจืด คาร์เนชั่น 405 กรัม  5 25 125 /  
11 น้ าตาลทรายมิตรผล 5 25 125 /  
12 ไข่มุก ตราใบไม้แดง ขนาด 1 

กิโลกรัม 
4 40 160 /  

13 หลอดไข่มุก สีด า (100 ชิ้น) 2 30 60 /  

14 หลอดด า ขนาด 8mm*ไมห่่อ
ฟีล์ม 

2 35 70  / 

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ    เงินอุดหนุน 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรงนำอำชีพ 
กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมส่งเสริมอำชีพกำรปลูกผักและทุเรียน 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ต้นกล้าทุเรียน 40 25 1,000 /  
2 ปุ๋ยบ ารุง 1 1,000 1,000 /  
3 ก าจัดวัชพืช 1 1,000 1,000 /  
4 เมล็ดพริกจินดาแดง 4 50 200 /  
5 เมล็ดแตงกวา 4 50 200 /  
6 เมล็ดถั่วฝักยาว 4 50 200 /  
7 เมล็ดมะเขือ 4 50 200 /  
8 เมล็ดบวบ 4 50 200 /  
9 เมล็ดฟัก 4 50 200 /  

10 เมล็ดผักบุ้ง 4 50 200 /  
11 เมล็ดถั่วพลู 4 50 200 /  
12 เมล็ดมะละกอ 4 50 200 /  

13 ปุ๋ ยคอก 4 50 200 /  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ    เงินอุดหนุน 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 17 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๑ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน

ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถสร้าง
ชิ้นงานได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ : นายจักรกฤษณ์ อินตัน 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษานานาชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์ทุกพ้ืนที่ในโลกใช้

สื่อสารข้ามภาษาซึ่งกันและกัน เปรียบดั่งเป็นภาษากลางที่ใช้เชื่อมโยงความแตกต่างด้านภาษา เชื้อชาติ ความ
เชื่อ ของผู้คนทั่วโลกให้เข้าใจตรงกันเป็นหนึ่งเดียว ดังจะเห็นได้จากองค์กรต่าง ๆ ระกับภูมิภาคหรือระดับโลกที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ท าหน้าที่สร้างความร่วมมือ
ของทุกประเทศและเขตปกครองพิเศษในการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของดินแดงต่าง ๆ ก็ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการในการประชุมความร่วมมือต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมประชม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ของประเทศในกลุ่มอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ ก็ได้มีการก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเช่นเดียวกัน 

เนื่องด้วยความส าคัญดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดยได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ คือ ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล เช่น  The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ 
การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให
เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู โดยเนนการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดย
ปรับการเรียนการสอนจากการเนนไวยากรณมาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟง ตามด้วยการพูด การอ่าน 
และการเขียนตามล าดับ สงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด
วยหลักสูตรแบบเรียน สื่อการเรียนการสอน แต่ด้วยวิธีการที่แตกตางกันได ส่งเสริมการยกระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู
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ที่เนนการสื่อสาร (CLT) และเปนไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR สงเสริมใหมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาเปนเครื่องมือส าคัญในการชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเรียน 

เ พ่ือ เป็นการสนองแนวทางการปฏิ รูปการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 
๔ ทักษะ ทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทั้งใน
และนอกห้องเรียน มองเห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาผ่านกิจกรรม
ดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่างของระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ กับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือสร้างเจตคติทางบวกให้ผู้เรียนในการเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธารวิทยา ได้ใช้ภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้ง 
๔ ทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธารวิทยา จ าแนกความแตกต่างของระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ กับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธารวิทยา เห็นความส าคัญของการใช้
ภาษาอังกฤษ 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ ๑๐๐ ใช้ภาษาอังกฤษ

ครอบคลุมทัง้ ๔ ทักษะ 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ ๗๕ เห็นความแตกต่าง

ของภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ ๖๐ มีเจตคติทางบวกใน

การใช้ภาษาอังกฤษ 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
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      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 
5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(๑๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – 18 มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑ โครงการวันคริสต์มาส   ๒๕ ธ.ค. ๖๔ 5,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 5,๐๐๐ บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(๑๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – 18 มี.ค. 6๕) 

 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

๑ โครงการวันคริสต์มาส     ✓   5,000 5,000 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๑8 มีนาคม ๒๕๖๕ 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง –  

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) ระดับดี ส ารวจ/สอบถาม แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) ระดับดี ส ารวจ/สอบถาม แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
2. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยามีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ 
4.  

 
 
    ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ   

( นายจักรกฤษณ์ อินตัน ) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางอมรศรี เพชรภู่ ) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันคริสต์มำส 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ ริ้วตกแต่ง ขนาดเล็ก ๑๐ 2๐ ๒๐๐ ✓  
๒ ริ้วตกแต่ง ขนาดกลาง ๕ ๒๕ ๑๒๕ ✓  
๓ แถบกาวสีริบบิ้น ๕ ๓๕ ๑๗๕ ✓  
๔ กระดาษร้อยปอนด์ แพ็ก A4 ๑ ๑๕๐ ๑๕๐ ✓  
๕ กระดาษสีแผ่นใหญ่ ๕ ๒๐ ๑๐๐ ✓  
๖ กระดาษขาวเทาแข็ง แผ่นใหญ่ ๔ ๒๕ ๑๐๐ ✓  
๗ ริบบิ้นม้วน ๔ ๒๕ ๑๐๐ ✓  
๘ เครื่องประดับต้นคริสต์มาส ๒๐ ๒๐ ๔๐๐ ✓  
๙ สีสเปรย์ สีธรรมดา ๖ ๖๐ ๓๖๐ ✓  
๑๐ สีสเปรย์ สีทอง ๖ ๘๐ ๔๘๐ ✓  
๑๑ ไฟประดับ ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ✓  
๑๒ สีไม้ ๒๔ สี ๒ ๑๑๕ ๒๓๐ ✓  
๑๓ กล่องใส่ดินสอ ๑๐ ๒๕ ๒๕๐ ✓  
๑๔ กบเหลาดินสอ ๒๐ ๑๐ ๒๐๐ ✓  
๑๕ ปากกา (กระป๋อง) ๖ ๑๖๐ ๙๖๐ ✓  
๑๖ น้ ายาลบค าผิด (กล่อง ๑๒ ชิ้น) ๖ ๙๐ ๕๔๐ ✓  
๑๗ ดินสอ ๒B (กล่อง) ๖ ๘๕ ๕๑๐ ✓  

 

หมำยเหตุ  เงินอุดหนุน   5,000     บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,000   บำท 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

โครงกำรที่ 18 : พัฒนำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ โรงเรียนชลธำรวิทยำ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา  สุทธิชน 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 สถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารงบประมาณมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัด การ               
มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ   
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้สถานศึกษาได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร 
 3. เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๐ คน 
๒. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา จ านวน 70 คน 

เชิงคุณภำพ 
๑. สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๒. สถานศึกษาได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร 
๓. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ที่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1. ขั้นเตรียมการ(Planning)       

1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  พ.ค. ๖4 - - - กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

1.2 เสนอโครงการ  มิ. ย. 64 - - - กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

1.3 ประชุมแต่งตั้งคณะด าเนินการ  มิ. ย. 64 - - - กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)  
 

     

2.1  กิจกรรมพัฒนาฝ่ายการเงิน  ตลอดปี
การศึกษา 

6,535 ตลอดปี
การศึกษา 

- กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

2.2  กิจกรรมพัฒนาฝ่ายพัสดุ ตลอดปี
การศึกษา 

6,535 ตลอดปี
การศึกษา 

- กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

2.3  กิจกรรมพัฒนาฝ่ายแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

3,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ(Check)       

ประเมินความพึงพอใจ   ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

4. ขั้นรายงาน (Action)       
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- ภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- กลุ่ม

บริหารงาน
งบประมาณ 

 

5.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 5,550 บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) รวม

ทั้งสิ้น งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1. กิจกรรมพัฒนาฝ่ายการเงิน  
 

6,535 - - 6,535 - - - - - 

2. กิจกรรมพัฒนาฝ่ายพัสดุ 
 

6,535 - - 6,535 - - - - - 

3. กิจกรรมพัฒนาฝ่ายแผนการ
ปฏิบัติงาน 

3,000 - - 3,000 - - - - - 

รวมทั้งหมด 16,070 - - 16,070  - - - - 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตลอดปีการศึกษา 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. การบริหารการเงินม ี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างน้อย  

ร้อยละ 75 การสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

2. การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร มีความ เป็นเอกภาพและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ร้อยละ 75 การสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

๑. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนอย่างเป็นเอกภาพ ครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น 
๒. โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร  พัฒนำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ โรงเรียนชลธำรวิทยำ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายการเงิน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 5,900 5,900  √ 
2. แฟ้มห่วงตราช้างสัน  3 นิ้ว 7 80 560 √  
3. กาวแท่ง 1 25 25 √  
4. มีดคัตเตอร์ใหญ่ตราช้าง 1 50 50 √  

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายพัสดุ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 1  ตู้ 5,900 5,900  ✓ 
2 แผ่นรองตัด  A3  AROMA 1  แผ่น 250 250 ✓  
3 เครื่องเยบ็กระดาษ MAX HD-

10M พร้อมลวดเย็บ 
1  ชุด 90 90 ✓  

4 ก้ามปูดึงลวดเย็บกระดาษ 1  อัน 50 50 ✓  
5 แท่นตัดสก๊อตเทปเล็ก 3M 1  อัน 160 160 ✓  
6 แฟ้มพลาสติกแข็ง elfen A4 1  อัน 85 85 ✓  

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายแผน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  
10 150 1,500 √  

2. จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

10 150 1,500 √  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

โครงกำรที่ 19 : ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค โรงเรียนชลธำรวิทยำ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา  สุทธิชน 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนชลธารวิทยามีความจ าเป็นในการใช้จ่ายสาธารณูปโภค อาทิเช่น ค่าไฟฟ้า               
ค่าน้ าประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆปี จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ใช้สาธารณูปโภคต่างๆให้คุ้มค่า   

2. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
๒. เพ่ือสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล  
๓. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๐ คน 
๔. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา จ านวน 70 คน 

เชิงคุณภำพ 
๔. สถานศึกษามีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนได ้
๕. สถานศึกษาสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
๖. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ที่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1. ขั้นเตรียมการ(Planning)       

1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   พ.ค. 64 - - - กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

1.2 เสนอโครงการ  มิ.ย. 64 - - - กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

1.3 ประชุมแต่งตัง้คณะด าเนินการ  มิ.ย. 64 - - - กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)  
 

     

2.4  ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปี
การศึกษา 

25,000 ตลอดปี
การศึกษา 

25,000 กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

3. ขั้นตรวจสอบ(Check)       

ประเมินความพึงพอใจ   ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

4. ขั้นรายงาน (Action)       
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- ภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- กลุ่ม

บริหารงาน
งบประมาณ 

5.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 50,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
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ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

รวม
ทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1. ค่าไฟฟ้า 
 

7,500 - - 7,500 7,500 - - 7,500 15,000 

2. ค่าน้ าประปา 
 

7,500 - - 7,500 7,500 - - 7,500 15,000 

3. ค่าไปรษณีย์ 
 

750 - - 750 750 - - 750 1,500 

4. ค่าโทรศัพท์ 
 

750 - - 750 750 - - 750 1,500 

5. ค่าอินเตอร์เน็ต 
 

8,500 - - 8,500 8,500 - - 8,500 17,000 

รวมทั้งหมด 25,000 - - 25,000 25,000 - - 25,000 50,000 

หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีการศึกษา 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 
 

รอ้ยละ 80 การสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

2. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมมือ  
กันในการประหยัดค่าสาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80 การสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินอัตราร้อยละ 5                    

ของปีงบประมาณ  2564 – 2565 
๒. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน 

 



๑๙๖ 
 

 
 

 
 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



๑๙๗ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

โครงกำรที่ 20 : โครงการบริหารส านักงานบริหารบุคคล 
ลักษณะโครงกำร               ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๒.๔ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑.  หลกักำรและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน  โดยให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ครูจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา  และยกระดับคุณภาพของคน ซึ่งเกิด
จากการศึกษาที่เป็นรากฐานส าคัญ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กอร์ปกับพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งหลงใหลในอารยธรรมของต่างชาติ ที่ปรากฏทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
ท าให้ครูต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุก ๆ ด้าน ครูผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  จึงต้องมีขวัญ/ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีพลังใจที่จะทุ่มเท เสียสละ เพ่ือ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีผลงานที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน ให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการที่
สูงขึ้น เป็นพลโลกที่ดีและชุมชนพึงพอใจ 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะสม 

๓. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการในกลุ่มงานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

 ๔. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ 
 
๓. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
๑. มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. บุคลากรของสถานศึกษาได้รับบริการจากการปฏิบัติงานมากกว่า ร้อยละ ๙๐ 



๑๙๘ 
 

 
 

เชิงคุณภำพ 
๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพในการท างานและมีผลงานตามมาตรฐานมากกว่า

ร้อยละ ๙๐ 
๒. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐ 

๔. วิธีกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้ปฏิบัติ 

P ประชุมวางแผน จัดท าโครงการน าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ 

๑๗ 

พ.ค. ๖๔ 
- 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

D ด าเนินงานตามกิจกรรม  

 

๑ มิ.ย. ๖๔  - 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
๕,๐๐๐ 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

C ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินงาน 

๑ ก.พ. ๖๕  - 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
- 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

A สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ือ
น าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในปีต่อไป 

๑-๕ เม.ย. ๖๕ - 
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

 

๕.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กำรวำงแผน (P)  
    -แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
    -ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของโครงการ 
    -ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนการท างาน      

๑๗ 

พ.ค. ๖๔ 

- - -  
 
 

กลุ่มงาน
บุคคล 

๒. ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละ
กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
    - ด าเนินงานตามแผน/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

๑ มิ.ย. ๖๔   

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 

-  
กลุ่มงาน
บุคคล 



๑๙๙ 
 

 
 

๑.กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
๒.กิจกรรมจัดสรรวัสดุส านักงาน
บุคคล 

๓. ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/
ประเมินผล (C) 
    -นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

- 

 
 
- 

๑ ก.พ. ๖๕  
- 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 

- 

 
กลุ่มงาน
บุคคล 

๔. กำรปรับปรุง (A) 
    -น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดี
ขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

- 

 
 
- 

๑-๕ เม.ย. 
๖๕ 

- 

 

กลุ่มงาน
บุคคล 

๖.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2  

(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

 ๆ
 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

 ๆ
 

รว
ม 

 

๑. กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

๓,๐๐๐   ๑,๕๐๐     ๑,๕๐๐ 

๒. กิจกรรมจัดสรรวัสดุ
ส านักงานบุคคล 

๕,๐๐๐   ๓,๕๐๐     ๓,๕๐๐ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – 18 มีนาคม ๒๕๖๕ 

๘. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา 



๒๐๐ 
 

 
 

๒. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๙. ระดับควำมส ำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) ระดับดี -  ส ารวจ / สอบถาม -  แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ระดับดี -  ส ารวจ / สอบถาม -  แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 
 
10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

๑. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

๒. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะสม 

๓. มีการบริหารจัดการในกลุ่มงานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

 ๔. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ 
 
 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   

(นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว) 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายศุภกร  แก้วยิ้ม) 
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

 
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร: โครงการบริหารส านักงานบริหารบุคคล 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดสรรวัสดุส านักงานบุคคล 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ กระดาษ A4 ๗ รีม ๑๑๐ ๗๗๐ ✓  
๒ กระดาษการ์ดสี ขนาด A4  (ฟ้า

,เขียว) 
๕ ห่อ ๙๕ ๔๗๕ ✓  

๓ สมุดเสนอเซ็น ๒ เล่ม ๑๐๐ ๒๐๐ ✓  
๔ ลิควิคเปเปอร์ ๕ ด้าม ๖๕ ๓๒๕ ✓  
๕ คลิปหนีบสีด า  No. 112 ๕ กล่อง ๓๐ ๑๕๐ ✓  
๖ คลิปบอร์ดไม้รองเขียน ขนาด A 4 ๒ แผ่น ๕๐ ๑๐๐ ✓  
๗ เทปสันผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว คละสี ๑๕ ม้วน ๓๐ ๔๕๐ ✓  
๘ ซองสีน้ าตาลขนาด A 4 ๕ แพ็ค ๖๔ ๓๒๐ ✓  
๙ สก๊อตเทปใส ๔ ม้วน ๒๐ ๘๐ ✓  

๑๐ ตะกร้าเหล็กมีฝาปิด ๒ ตะกร้า ๑๒๕ ๒๕๐  ✓ 
๑๑ แผ่น CD -ROM ๑ กล่อง ๒๘๐ ๒๘๐ ✓  
๑๒ ซองใสแผ่น  CD -ROM ๑ ห่อ ๑๐๐ ๑๐๐ ✓  

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ โฟมบอร์ด ๔ แผ่น ๒๐๐ ๘๐๐ ✓  
๒ รูปถ่าย ๒๐ รูป ๒๕ ๕๐๐ ✓  
๓ กระดาษโฟโต้ ๑ ห่อ ๒๐๐ ๒๐๐ ✓  

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ    - รวมงบประมาณใช้จ่ายทั้งสองกิจกรรมในโครงการบริหารส านักงานบริหารบุคคลรวมเป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 

      - รายละเอียดย่อยของการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามลักษณะการจัดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม 

 

 

 



๒๐๒ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

โครงกำรที่ 21 : โครงการพัฒนางานอัตราก าลัง 

ลักษณะโครงกำร               ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๒.๔ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับอัตราก าลังของบุคลากรที่มีจ านวนเหมาะสมภายใน
โรงเรียน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เป็นแบบอย่าง เป็นสมาชิกที่ดีปฏิบัติหน้าที่
เต็มความสามารถ โดยการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง จัดท าทะเบียนประวัติ  และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาส่งผลถึงผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือวางแผนอัตราก าลัง ด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
โรงเรียน 

๒. เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรครู ให้เป็นปัจจุบัน 
๓. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน  

๓. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 ๑. มีจ านวนบุคลากรครู ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ระดับดีมาก 
 ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรครูมีทะเบียนประวัติ 
 ๓. ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง 
เชิงคุณภำพ 

 ๑. โรงเรียนมีจ านวนบุคลากรครู ที่ตรงตามความต้องการ มีจ านวนตามเกณฑ์ 
 ๒. บุคลากรครูมีทะเบียนประวัติที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 ๓. ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 
 

๔. วิธีกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้ปฏิบัติ 

P ประชุมวางแผน จัดท าโครงการน าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ 

๑๗ 

พ.ค. ๖๔ 
- 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

D ด าเนินการส ารวจข้อมูล วางแผน
อัตราก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  

๑ มิ.ย. ๖๔  - 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
๒,๐๐๐ 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

C ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินงาน 

๑ ก.พ. ๖๕  - 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
- 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

A สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ือ
น าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในปีต่อไป 

๑-๕ เม.ย. ๖๕ 
- 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 
๕.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กำรวำงแผน (P)  
    -แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
    -ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของโครงการ 
    -ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนการท างาน      

 

๑๗ 

พ.ค. ๖๔ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

กลุ่มงาน
บุคคล 

๒. ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละ
กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
    - ด าเนินงานตามแผน/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
๑.กิจกรรมวางแผนอัตราก าลัง 
๒.กิจกรรมทะเบียนประวัติ 
๓.กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
๔.กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ 

๑ มิ.ย. ๖๔   

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
๒,๐๐๐ 

 
๓๑ มี.ค. ๖๕ 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
กลุ่มงาน
บุคคล 



๒๐๔ 
 

 
 

๓. ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/
ประเมินผล (C) 
    -นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

- - ๑ ก.พ. ๖๕  
- 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 

- 

 
กลุ่มงาน
บุคคล 

๔. กำรปรับปรุง (A) 
    -น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดี
ขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

- - 

๑-๕ เม.ย. 
๖๕ 

- 

 

กลุ่มงาน
บุคคล 

๖.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2  

(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. กิจกรรมวางแผน
อัตราก าลัง 

๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐     ๑,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมทะเบียนประวัติ ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐     ๑,๐๐๐ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๘. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชมุพร 

๙. ระดับควำมส ำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) ระดับดี -  ส ารวจ / สอบถาม -  แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ระดับดี -  ส ารวจ / สอบถาม -  แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 



๒๐๕ 
 

 
 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. มีแผนอัตราก าลัง ด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน 
๒. มีทะเบียนประวัติบุคลากรครู ให้เป็นปัจจุบัน 
๓. ครูและบุคลากรได้รับการประเมินการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง 
 

 
ลงชื่อ...................................ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสาวกาญจนา  หีตแก้ว) 
ต าแหน่ง ครูอัตรจ้าง 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายศุภกร  แก้วยิ้ม) 
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

 
 

 
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร: โครงการพัฒนางานอัตราก าลัง 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวางแผนอัตราก าลัง 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ ค่าจัดท าเอกสาร ๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ✓  

 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทะเบียนประวัติ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ๔ ห่อ ๑๐๕ ๔๒๐ ✓  

๒ กระดาษปกหนังข้าง ๒ ห่อ ๑๒๐ ๒๔๐ ✓  

๓ เทปสันหนังสือ (แลคซีน) 1.๕ นิ้ว ๖ ม้วน ๔๐ ๒๔๐ ✓  

๔ หมึก Ink jet / Epson l3110  

สีด า 

๑ ขวด ๑๐๐ ๑๐๐ ✓  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ    - รวมงบประมาณใช้จ่ายทั้งสองกิจกรรมในโครงการบริหารส านักงานบริหารบุคคลรวมเป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 

      - รายละเอียดย่อยของการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามลักษณะการจัดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม 

 
 

 

 



๒๐๗ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

โครงกำรที่ 22 : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชลธารวิทยา 

ลักษณะโครงกำร             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๒.๔ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)  คนไทยได้เรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ ที่โรงเรียนจะมีบทบาทร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
พ้ืนฐาน ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนต้องมีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน
ต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มี
ความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน
เพ่ือให้นักเรียน เกิดทักษะ และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน   
 ดังนั้นโรงเรียนชลธารวิทยาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การใช้สื่อ อุปกรณ์ การวัดและประเมินผลให้หลากหลาย รวมทั้งใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน และประเทศชาติ  

 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิจัยในชั้นเรียน 
๓. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน 
๔. เพ่ือด าเนินการจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษจากการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชุมพร 



๒๐๘ 
 

 
 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

    บุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา  จ านวน  ๒๐  คน 
  ๑. ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
  ๒. ครูจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน แผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan) และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน               ( PSAR ) ร้อยละ ๑๐๐  
  ๓. ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ร้อยละ ๑๐ 
  ๔. บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานสู่ระบบมาตรฐานสากล 

เชิงคุณภำพ 
  ๑. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ  
๔. วิธีกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้ปฏิบัติ 

P ประชุมวางแผน จัดท าโครงการน าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ 

๑๗ 
พ.ค. ๖๔ 

- 
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

D ด าเนินการส ารวจข้อมูล วางแผน
อัตราก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  

๑ มิ.ย. ๖๔  - 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
๔๑,๒๐๖ 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

C ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินงาน 

๑ ก.พ. ๖๕  - 

๓๑ มี.ค. ๖๕ 
- 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

A สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ือ
น าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในปีต่อไป ๑-๕ เม.ย. ๖๕ - 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 
๕.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 

64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 

65) ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กำรวำงแผน (P)  
    -แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    -ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของโครงการ 
    -ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการท างาน      

๑๗ 

พ.ค. ๖๔ 

- - - กลุ่มงาน
บุคคล 



๒๐๙ 
 

 
 

๒. ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละ
กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
    - ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
๑.กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ 
๒.กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรตาม
ความสนใจ 
๓.กิจกรรมพัฒนาครูด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.กิจกรรมพัฒนาบุลากรด้านดิจิตอล 
๕.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ 
๖.จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 

๑ มิ.ย. ๖๔  
- 

๓๑ มี.ค. 
๖๕ 

๔๑,๒๐๖ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
กลุ่มงาน
บุคคล 

๓. ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล 
(C) 
    -นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมที่ก าหนด 

- - ๑ ก.ค. ๖๔  
- 

๓๑ มี.ค. 
๖๕ 

- 

 
กลุ่มงาน
บุคคล 

๔. กำรปรับปรุง (A) 
    -น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมิน
มาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

- - 

๑-๕ เม.ย. 
๖๕ 

- 

 

กลุ่มงาน
บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 
 

 
 

๖.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๔๑,๒๐๖ บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2  

(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  
เงิน

อุด
หน

ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ ๖๐๓ - - ๖๐๓ ๖๐๓ - - ๖๐๓ ๑,๒๐๖ 
๒. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร

ตามความสนใจ 
๗,๕๐๐ - - ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ - - ๗,๕๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมพัฒนาครูด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒,๕๐๐ - -  ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ 

๔. กิจกรรมพัฒนาบุลากรด้าน
ดิจิตอล 

๑,๒๕๐ - - ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ - - ๑,๒๕๐ ๒,๕๐๐ 

๕. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ 

๑,๒๕๐ - - ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ - - ๑,๒๕๐ ๒,๕๐๐ 

๖. จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ - - - - - - ๑๕,๐๐
๐ 

๑๕,๐๐
๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๘. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา 

๙. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) ระดับดี -  ส ารวจ / สอบถาม -  แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ระดับดี -  ส ารวจ / สอบถาม -  แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 
 
 



๒๑๑ 
 

 
 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. มีการพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
๒. มีการพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิจัยในชั้นเรียน 
๓. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
๔. มีการจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษจากการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชุมพร 
 

 
 

 
    ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายศุภกร  แก้วยิ้ม) 
ต าแหน่ง กลุ่มงานบุคคล 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายศุภกร  แก้วยิ้ม) 
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชลธารวิทยา 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ กระดาษการ์ดขาว A4 ๑๘๐ แกรม 
๕๐ แผ่น 

๒ ๖๙ ๑๓๘ ü  

๒ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother 
DCP-T๓๑๐ ๔ สี 

๑ ๑,๐๖๘ ๑,๐๖๘ ü  

 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรตามความสนใจ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ ค่าเดินทางไปราชการ - - ๑๕,๐๐๐ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชลธารวิทยา 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาครูด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ พัฒนาครูด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - 

๒ สร้างฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่ม
สารระ  

๘ ๕๐๐ ๔,๐๐๐ - - 

 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอล 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ พัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอล ๑  ๒,๕๐๐ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

 
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชลธารวิทยา 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ 
 

- - ๒,๕๐๐ - - 

 

กิจกรรมที่ ๖ จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ๑๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - 

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ - รวมงบประมาณใช้จ่ายทั้งหกกิจกรรมในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนชลธารวิทยารวมเป็นเงิน ๔๑,๒๐๖ บาท 

  - งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

  - รายละเอียดย่อยของการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามลักษณะการจัดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 



๒๑๕ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

โครงกำร 23 : พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงกำร               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 5 
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนกำนต์ พละสกุล 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

อาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการจัดสร้างอาคารและ
จัดสภาพแวดล้อม  บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท าการวางแผนอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องจัดหา
และพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ  และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมกับแผนงานโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2. อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภำพ 
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1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้
ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน     
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

           3. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           4. การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว 

4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

 4.1 การวางแผน (P)  
             4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

       4.1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
       4.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      

4.2 ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
       4.2.1 ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

4.3 ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
       4.3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

4.4 การปรับปรุง (A) 
4.4.1 น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
การ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

พ.ค. 64     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64     

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค. 64     
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ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

4 การปรับภูมิทัศน์และอาคารเรียน
ภายในโรงเรียน 

พ.ค. – ต.ค.. 
64 

 พ.ย. 64 –
เม.ย. 65 

 นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
5 สรุป/ประเมินผล/น าเสนอ

รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 

  พ.ย. 64  
นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข   พ.ย. 64  
นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 71,275 บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 
ภาคเรยีนที่ 2  
(1พ.ย. 64–18 มี.ค 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ปรบัปรุงและพฒันาอาคาร

เรียน  อาคารประกอบตา่งๆ 

22,388 - - 22,388 - - - - 22,388 

2 ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

22,387 - - 22,388 - - - - 22,388 

3 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายนอก
อาคารเรียน 

-  36,500 36,500     36,500 

รวมทั้งสิ้น 44,775  26,500 71,275     71,275 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ตลอดปีการศึกษา 
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8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. นายธนกานต์ พละสกุล 
 2. นายวีระพล มีศิริ 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 การส ารวจ การติดตาม 

2. สถานศึกษามีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

  
การติดตาม 

 
การติดตาม 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

รอบตัวด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. การบริหารสถานศึกษาคล่องตัว 
 
 

 
 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมที่ 1. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ (งบอุดหนุน) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า   6,500 🗸  
2. วัสดุซ่อมแซมอาคารเรียน

ห้องเรียน อาคารประกอบ 
  10,000 🗸  

3. วัสดุซ่อมแซมระบบประปา   5,887 🗸  
 

กิจกรรมที ่2. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน (งบอุดหนุน) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการตัดหญ้า 250 ลิตร 30 บาท 7,500 🗸  
2. อุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์   14,888 🗸  

 

กิจกรรมที ่2. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายนอกอาคารเรียน (เงินบริจาค) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ต้นไม้   10,000 🗸  
2. โต๊ะหินอ่อน 4 ชุด 2,500 10,000  🗸 
3. วัสดุที่ใช้ตกแต่งสถานที่   6,500 🗸  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำรที่ 24 : ส่งเสริมสุขภำพนักเรียน 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๔ 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี    
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
สุขภาพและอนามัยที่ดีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้าน

สุขภาพเกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้จัด
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล เพ่ือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่
โรงเรียน ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ ได้รับการรักษาเป็นเบื้องต้นอย่างทันเวลา 
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล เพ่ือให้บริการแก่ครู 
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ได้ทันเวลาและปลอดภัย ก่อนไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนชลธารวิทยา ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นทันที
เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 

๒.๒ พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและคุณครูชั้นมัธยมศึกษาในการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน
มัธยมศึกษา 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

- โรงเรียนชลธารวิทยา มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน ครบทุกสายชั้นเรียน 
- ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนชลธารวิทยามีสุขภาพฟัน และ

เหงือกที่แข็งแรง 
  

เชิงคุณภำพ 
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     -   ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนชลธารวิทยา มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน บริการ
สุขภาพเบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

    -   นักเรียนสามารถน าวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    -   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
      4.๑.๒ จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64-11 ต.ค.64) 

ภาคเรียนที่ 2  
( ต.ค. 64 – 18 ม.ีค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 Plan (กำรวำงแผน)  
 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

17/05/64 - - - นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

2 Do (กำรด ำเนินงำน) 
 - จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ า
ห้องพยาบาล 
- ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 
- ชาว ช.ว. ปลอดภัย 
ห่างไกลโรคติดต่อ 

- 
 
 

ก.ค. ๖๔ 
- 

- 
 
 
- 
- 

ต.ค. 64 
 
 
- 
- 

๓,000 
 
 
- 
- 

นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 
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ที ่
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64-11 ต.ค.64) 

ภาคเรียนที่ 2  
( ต.ค. 64 – 18 ม.ีค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

3 Check (กำรประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- - มี.ค. 65 - นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

4 Action (กำรปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการด าเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 

- - มี.ค. 65 - นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๒,oooบาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64-11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
( ต.ค. 64 – 18 ม.ีค. 65) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้อง
พยาบาล 
- ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 
- ชาว ช.ว. ปลอดภัย ห่างไกล
โรคติดต่อ 

- - - - - ๓,000 - - - ๓,000 ๓,000 

รวมทั้งหมด -    - ๓,000 - - - ๓,000 ๓,000 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 เดือน พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  2. กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนชลธารวิทยา 
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9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา มี
เวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน 

บริการสุขภาพเบื้องต้น  
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

80 - สอบถาม 
- บันทึกการใช้เวชภัณฑ์ 
ยาสามัญประจ าบ้าน 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการใช้
เวชภัณฑ์ยา 

สามัญประจ าบ้าน 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนชลธาร

วิทยามีสุขภาพฟัน และเหงือกท่ี
แข็งแรง 

80 - สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการแปรงฟัน 

ร้อยละของนักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนชลธารวิทยาได้รับความรู้
และป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ 

80 - สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

 
 
10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

๑. ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา มีเวชภณัฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน บริการสุขภาพ
เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรงฟัน 
๓. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยาได้รับความรู้และสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 

 
 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
------------------------------------------------------ 

โครงกำร ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ เวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล ๑ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐   

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

โครงกำร 25 : ประชำสัมพันธ์โรงเรียนชลธำรวิทยำ 
ลักษณะโครงกำร               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 6 
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนกำนต์ พละสกุล 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนชลธารวิทยา ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 
2 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การ  สื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการเป็นสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน จากหลักการดังกล่าว  เห็นสมควรให้มี
การจัดท าโครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร 
ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา บุคลากร และ  นักเรียน ให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนสาธารณะชน ได้รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการศึกษา ของ โรงเรียน ด้วย
เหตุผลดังกล่าว โรงเรียน จึงจัดท าโครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลธารวิทยา ขึ้นเพ่ือ ประชาสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้บุคคลที่เก่ียวข้องและสาธารณะชนได้ทราบอย่าง กว้างขวางต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ  
   2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน   

3. โรงเรียนชลธารวิทยาได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. โรงเรียนได้จัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ  
2. โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ   
3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

เชิงคุณภำพ 
1. บุคลากรในโรงเรียน/นักเรียน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ขั้นพ้ืนฐานและบุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ได ้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   2. ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
   3. โรงเรียนชลธารวิทยาเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

 4.1 การวางแผน (P)  
             4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

       4.1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
       4.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      

4.2 ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
       4.2.1 ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

4.3 ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
       4.3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

4.4 การปรับปรุง (A) 
4.4.1 น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
การ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18มี.ค. 65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

พ.ค. 64     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64     

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค. 64     

4 - จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- จัดท าเว็บไซด์โรงเรียน 
- จัดป้ายนิเทศน าเสนอข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

พ.ค. - ต.ค. 
64 

 พ.ย. 64 –
มี.ค. 65 

 นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
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ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18มี.ค. 65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

- จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
5 สรุป/ประเมินผล/น าเสนอ

รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 

  พ.ค. 65  
นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข   พ.ค. 65  
นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 4,500 บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18มี.ค. 65) 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 จัดท าเว็บไซด์โรงเรียน 3,500 - - 3,500 - - - - 3,500 
2 จัดประชาสัมพันธ์เสียงตาม

สาย 
1,000 - - 1,000 - - - - 1,000 

รวมทั้งสิ้น 4,500 - - 4,500 - - - - 4,500 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ตลอดปีการศึกษา 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. นายธนกานต์ พละสกุล 
 2. นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง 
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9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนจัดท าวารสารเผยแพร่  การส ารวจ การติดตาม 
2. โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ 

  
การติดตาม 

 
การติดตาม 

3. โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่
ข่าวสารโรงเรียน 

 การส ารวจ การติดตาม 

4. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจกับการด าเนิน
โครงการ 

 การส ารวจ การติดตาม 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ  
   2. มีเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน   

4. โรงเรียนชลธารวิทยาได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
    ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลธารวิทยา 
กิจกรรมที่ 1. จัดท าเว็บไซด์โรงเรียน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. ค่าบริการโดเมนเนม เว็บไซต์

โรงเรียนชลธารวิทยา 
1 3,500 3,500   

 

กิจกรรมที ่2. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (เงินอุดหนุนรายหัว) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม

เสียงตามสาย 
1 1,000 1,000 🗸  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

โครงกำรที่ 26 : กิจกำรนักเรียน 
ลักษณะโครงกำร               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที ่๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑.๓.๑ นักเรียนยอมรับและปฎิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา 
     ๑.๓.๒ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฎิบัติตามกฎกติกาของสังคม    
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพล มีศิริ 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องด้วยผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในทุกด้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องระเบียบวินัยจากการประเมินการจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนยังขาดเรื่องระเบียบวินัย
และการกลาแสดงออกท่ีดี ขาดความรับผิดชอบ จึงจ าเห็นต้องจัดกิจกรรมมาเสริม เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาใน
เรื่องระเบียบวินัยให้เกิดกับตนเอง 
2. วัตถุประสงค์ 
          ๒.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
          2.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
          ๒.3 เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันและร่วมรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุทางจราจร 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
                   ผู้เรียนร้อยละ 86 ขึ้นไปได้รับการส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 

เชิงคุณภำพ 
ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 



๒๓๑ 
 

 
 

      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 
5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 Plan (กำรวำงแผน)  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ 
/เป้าหมายของโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนการท างาน 

พ.ค. 64 - - - 

นายวีระพล มีศิริ 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 1. ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
2. อาสาจราจร/ ป้องกัน
อุบัติเหตุภัยทางจราจร 

3. ระเบียบวินัยใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. เด็กดีศรีชลธาร 

๕. เด็ก ช.ว.ห่างไกลยาเสพ
ติด 

 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
500 

 
500 

 
 

๕00 
 

1,500 
๔,๐๐๐ 

  

นายวีระพล มีศิริ 

3 Check (กำรประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- - มี.ค. 65  

นายวีระพล มีศิริ 

4 Action (กำรปรับปรุง) - - มี.ค. 65 - นายวีระพล มีศิริ 
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ที ่
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการด าเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 

 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๗,oooบาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1พ.ย.64-18มี.ค. 65) 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 
เงิน

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 

๑  ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศกึษา 

500  
 

500 
    

500 

2 อาสาจราจร/ ป้องกันอุบัติเหตุภัย
ทางจราจร 

500  
 

500 
    

500 

3  ระเบียบวินัยในชีวิตประจ าวัน 500   500     500 
4  เด็กดีศรีชลธาร 1,๕00   1,๕00     1,500 
๕ เด็ก ช.ว.ห่างไกลยาเสพติด ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐     ๔,๐๐๐ 
 รวม ๗,000   ๗,000     ๗,000 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ตลอดปีการศึกษา 
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8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1) โรงเรียนชลธารวิทยา 
  2) ครูผู้สอนโรงเรียนชลธารวิทยา 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนที่มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ 

80 
-ทดสอบ 

-ประเมินพฤติกรรวม 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมินพฤติกรรม 
 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

          1 ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
          2 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
          3 ผู้เรียนป้องกันและร่วมรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุทางจราจร 
 
 

 
 
 

 
    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายวีระพล  มีศิริ) 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร กิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ ป้ายรณรงค์ภายในโรงเรียน 1 500 500   

กิจกรรมที่ ๒ อาสาจราจร/ ป้องกันอุบัติเหตุภัยทางจราจร 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้

ความรู้ 
1 500 500   

กิจกรรมที่ ๓ ระเบียบวินัยในชีวิตประจ าวัน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ ป้ายรณรงค์ภายในโรงเรียน 1 500 500   

กิจกรรมที่ ๔ เด็กดีศรีชลธาร 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ จัดท าเกียรติบัตร 1 500 500   

กิจกรรมที่ ๔ เด็ก ช.ว.ห่างไกลยาเสพติด 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ ป้ายรณรงค์ภายในโรงเรียน 1 500 500   
๒ ชุดตรวจปัจสาวะ 3 800 2,400   
3 จัดอบรมให้ความรู้ 1 1,100 1,100   

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำรที่ 27 : กิจกรรมพัฒนาบริหารงานธุรการ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
ผู้รับผิดชอบ : นายธนกานต์ พละสกุล  

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญ  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุน
แผนงานอ่ืนให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็น
ระบบ  ดังนั้น  การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับงาน
ธุรการมารวมไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน ง่ายต่อการจัดเก็บ  การประมวลผลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
งานธุรการ  ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย
เอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 ๒.  เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระท าเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติ
ของโรงเรียน  รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 ๓. เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการและการด าเนินการ
ในด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ  ด าเนิน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๐ คน 
๒. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา จ านวน 70 คน 

เชิงคุณภำพ 
 ๑.  งานสารบรรณเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน   
 2.  งานทะเบียนและรายงาน  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน   
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 ๓.  งานรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ราชการเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบและเป็น
ปจัจุบนั   

 4.  สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามก าหนด  
 
4. วิธีกำรด ำเนินกำร 

4.๑ การวางแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
4.๒ ด าเนินงานตามแผน 

4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
 4.3.1 ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าปัญหาที่ได้พบมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป  

 
5.ระยะเวลาด าเนินการ     

 
 
ที ่

 
 

กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64-11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18มี.ค. 65) 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ก.ค. 64     นายธนกานต์ 
พละสกุล  

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือชี้แจงความจ าเป็นในการ
จัดท าโครงการขอบข่ายการ
ท างานและจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

ก.ค. 64    นายธนกานต์ 
พละสกุล  

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

ก.ค. 64    นายธนกานต์ 
พละสกุล  

4 การด าเนินงานธุรการ การ
จัดท าเอกสาร/จัดเก็บ 

ก.ค. – พ.ย. 
64 

 ธ.ค.64 – 
มี.ค. 65 

 นายธนกานต์ 
พละสกุล  
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ที ่

 
 

กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64-11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18มี.ค. 65) 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

 เอกสาร/  
My Office 

     

5 สรุป/ประเมินผล/น าเสนอ
รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 

  เม.ย. 65  นายธนกานต์ 
พละสกุล  

6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 

  เม.ย. 65  นายธนกานต์ 
พละสกุล  

 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 5,000 บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 
(ก.ค. 64 – พ.ย. 64) 

ภาคเรียนที่ 2 
(ธ.ค. 64 – เม.ย. 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

เงิน
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 การด าเนินงานธุรการ การจัดท า
เอกสาร/จัดเก็บเอกสาร/  
My Office 

5,000   5,000     5,000 

รวมทั้งสิ้น         5,000 

หมำยเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีการศึกษา 
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8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                        นายธนกานต์  พละสกุล  

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
๑.  ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ 
รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจบุัน  

ร้อยละ 80 การสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

2.  ผู้ใช้บริการมรีะดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80 การสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

๓.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80 การสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 การด าเนินงานของโรงเรียน ส าเร็จตามระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายธนกานต์  พละสกุล) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์  พละสกุล) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร : กิจกรรมพัฒนาบริหารงานธุรการ 
กิจกรรมที่ พัฒนางานธุรการ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1 กระดาษ A4 (80g)  6  ลัง 600 3,600   
2 สมุดทะเบียนรับ  2  เล่ม 75 150   
3 สมุดทะเบียนส่ง 1  เล่ม 75 75   
4 ซองขาวตราครุฑ 2  ห่อ 35 70   
5 ซองน้ าตาล A4 ธรรมดา  3  ห่อ 200 600   
6 ซองน้ าตาล A4 ขยายข้าง 1  ห่อ 250 250   
7 กระดาษสีแบบบาง (80g) 2  ห่อ 65 130   
8 เทปผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว 2  ม้วน 35 70   
9 สันรูด ขนาด 5 มม. 1  ห่อ 55 55   

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 28 : เปิดบ้ำนวิชำกำร (Open House) 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนชลธารวิทยา ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเป้าหมาย
เน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย เป็นพลเมืองดีของชาติ มีการด าเนินชีวิตที่ดี  ประกอบอาชีพที่สุจริต โดย
ก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นโรงเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ตลอดจนมีทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และเพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเวลาเรียน “เพ่ิมเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้ก าหนดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เพ่ือแสดงผลผลิตของ
ครูและนักเรียน ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพ่ือการประกอบอาชีพต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครู นักเรียนได้น าเสนอผลผลิตตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕6๔ 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การท างาน 
เป็นหมู่คณะ โดยผ่านการน าเสนอด้วยโครงงาน และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.3 เพ่ือรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการ ให้กับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๒๔๑ 
 

 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     จัดนิทรรศการแสดงผลผลิตทางวิชาการของครูและนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จ านวน 1 
ครั้ง เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕6๔ 
 เชิงคุณภำพ 
     1. ครูและนักเรียนได้น าเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 
     2. นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การท างานเป็นหมู่คณะ โดยผ่านการ
น าเสนอด้วยโครงงาน และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
     3. ได้รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการ ให้กับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ - 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. เปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
- - 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๓๐,๐๐๐ 
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- คณะครู 

 

 

 



๒๔๒ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ - 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. เปิดบ้านวิชาการ  
(Open House) 

- - - - - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด - - - - - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน กุมภาพันธ์ 256๕  

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครู 
 ๘.๒ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
 ๘.๓ ชุมชน 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของครูและนักเรียนทีม่ีศักยภาพใน
การท างานมีผลงานน ามาแสดง 

100 - การสังเกต - แบบสังเกต 

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีความพึงพอใจในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม 

85 - การสังเกต 
- แบบประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.1 ครูและนักเรียนได้น าเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.2 นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การท างานเป็นหมู่คณะ โดยผ่านการ
น าเสนอด้วยโครงงาน และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “เพ่ิมเวลารู้” 
 ๑๐.3 ได้รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการให้กับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



๒๔๓ 
 

 
 

 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววีรวรรณ จันทรา) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางอมรศรี เพชรภู่) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
         ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร เปิดบ้ำนวิชำกำร (Open House) 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. เปิดบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๒. เปิดบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๓. เปิดบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๔. เปิดบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๕. เปิดบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๖. เปิดบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๗. เปิดบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๘. เปิดบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา 

๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๙. การแสดงพิธีเปิดกิจกรรม 
เปิดบ้านวิชาการ (Open House) 

๑ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐   

๑๐. ของที่ระลึกส าหรับโรงเรียน
ประถมในเขตพ้ืนที่บริการที่เข้า
ร่วมกิจรรม 

๘ ๕๐๐ ๔,๐๐๐   

๑๑. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับตั้งฐาน
เปิดบ้าน ประตูทางเข้าโรงเรียน 
เวทีกลาง 

๑ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   

๑๒. เกียรติบัตรและรางวัลส าหรับ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   



๒๔๕ 
 

 
 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  

 
หมำยเหตุ - รายละเอียดย่อยของการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามลักษณะการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำร 29 : เข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำร ี
ลักษณะโครงกำร               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 1.คุณภำพผู้เรียน 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : ๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑.๓.๑ นักเรียนยอมรับและปฎิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา 
     ๑.๓.๒ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฎิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
ผู้รับผิดชอบ : นำยวีระพล มีศิริ 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้  ๓  
กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เขียนไว้ ในข้อ ๒๗๓ 
ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปี
หนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่
ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ ๒.๓  กล่าวถึงการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญต่อผู้เรียน
มาก โรงเรียนชลธารวิทยาเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมดังนั้นจึง  จัดให้มีโครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

2. วัตถุประสงค ์
๒.๑   เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร                                                           
๒.๒   เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ                                                                                      
๒.๓   เพ่ือให้นักเรียนได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น                                                                                            
๒.๔   เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น                                                                                              
๒.๕  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 ลูกเสือโรงเรียนชลธารวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จ านวน  ๔2 คน 
 เชิงคุณภำพ 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่น าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. วิธีกำรด ำเนินกำร 

4.๑ การวางแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

- - 
มกราคม 
2565 

20,000 

นายวีระพล มีศิริ 
คณะครูและ
บุคลากรโรงเรียน
ชลธารวิทยา 
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6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ  20,000 บาท 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน มกราคม ๒๕๖5 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชลธารวทิยา 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

จ านวนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

80 -  ส ารวจ -  แบบส ารวจ 

นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง สภาพจริง และ
น าไปใช้ในชีวิตชีวิตประจ าวันได้ 

75 -  สังเกต                      
-  ตรวจสอบประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรม 

-  แบบสังเกต                     
-  แบบประเมินผลการ    
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          ๑๐.๑ นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 ๑๐.๒ นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
 ๑๐.๓ นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑๐.๔ นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

 

๑. เขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
 

- - - - - 20,000 - 20,000 20,000 

รวมทั้งหมด - - - - - 20,000 - 20,000 20,000 
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    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายวีระพล  มีศิริ) 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

               ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายจักรกฤษณ์  อินตัน) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวชุลภีรณ์  ชูสกุ) 
      หวัหน้างานนโยบายและแผน 
        ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โครงกำรวันส ำคัญของชำติ ศำสนำและสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

กิจกรรมที่ ๑ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ค่าเดินทาง 1 10,000 10,000   
2. ค่าอาหาร 1 5,000 5,000   
3. ค่าวิทยากรลูกเสือ 1 5,000 5,000   

รวมทั้งสิ้น 20,000  

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำรที่ 30 : ค่ำยพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจ ำปี 256๔ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา  สุทธิชน , นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับต่ าลง 
เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียน
อาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยในชีวิตประจ าวัน  
 โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (นโยบายที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ) เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม และ 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
 โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จึงได้จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพ่ือตอบสนองนโยบายอย่างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าว  
เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์โรงเรียน เทิดทูนสถาบัน ร่วมกันรักษา
ระเบียบวินัย ใจจิตใฝ่สาธารณะ 
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 ๒.2 เพ่ือให้นักเรียนมีอุดมการณ์รักชาติ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามรอย  
พระบาทพ่อแห่งแผ่นดิน 
 ๒.3 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน 
 ๒.4 สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพื่อน พ่ีน้อง และคณะครู 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ประจ าปีการศึกษา 256๔ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจ าปี 256๔ ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภำพ 
     นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ
ประหยัดใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน 

๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 



๒๕๓ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - - - - ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - - - - ๑๐,๐๐๐ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน กรกฎาคม 256๔ 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.1 พระวิทยากร (.......................................................................... ...................) 
 ๘.2 คณะวิทยากร (.............................................................................................)  
 ๘.๓ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ๘.๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา  
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ประจ าปี 2563 

100 - การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
โรงเรียน มีอุดมการณ์รักชาติ จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

80 - การสังเกต 
- สอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- สภาพจริง 
- เอกสารหลักฐาน 
- ภาพถ่าย 



๒๕๔ 
 

 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์อันพึงประสงค์อยู่ร่วมกันในสถานศึกษา
อย่างมีความสุข 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววีรวรรณ จันทรา) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

.   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๕ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร ค่ำยพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจ ำปี 256๔ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. พระวิทยากร  ๑ รูป ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐   
๒. คณะวิทยากร ๒ คน ๖๐๐ ๑,๒๐๐   
๓. อาหารและน้ าดื่มส าหรับ 

พระวิทยากร 
๑ ชุด ๕๐๐ ๕๐๐   

๔. อาหารและน้ าดื่มส าหรับ 
คณะวิทยากร 

๒ ชุด ๑๐๐ ๒๐๐   

๕. อาหารและน้ าดื่มส าหรับคณะครู
และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๙๐ ชุด ๖๐ ๕,๔๐๐   

๖. เครื่องถวายสังฆทาน ๓ ชุด ๒๐๐ ๖๐๐   
๗. เอกสารที่ใช้ในกิจกรรม ๙๐ ชุด ๑๐ ๙๐๐   
๘.       

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐  
 

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  

 
หมำยเหตุ 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มวิชำกำร 

โครงกำรที่ 31 : โรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกบัมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา  สุทธิชน 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนสุจริตเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) บูรณาการความรวมมือกับส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต                    
แหงชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนอนาคตของชาติใหมี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต 
4) อยอูยางพอเพียงและ 5) จิตสาธารณะ 
 การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ด าเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเปนขอตก
ลง 
รวมกันของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ดาน คือดานการปองกัน ดานการปลูกฝงและดานการ
สรางเครือขาย เพ่ือใหทุกกลมุเป้าหมายเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ  
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้น โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ปฏิบัติ ปลูกฝังค่านิยมในการรังสรรค์สังคมปลอดทุจริต เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและสามัคคีธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวนัย โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการสนับสนุนให้สอดคล้องโครงการ 
2. วัตถุประสงค ์
           2.1 เ พ่ื อส่ ง เสริ มและพัฒนาการด า เนิ นกิ จกรรมตาม เกณฑ์ม าตรฐานโรง เ รี ยนสุ จ ริ ต                                          
 2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต  
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     
จ านวน ๖๙ คน 
 เชิงคุณภำพ 
     1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  



๒๕๗ 
 

 
 

     2. นักเรียนเป็นปฏิบัติตนด าเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต  

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 กิจกรรมการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใส 
ในการด าเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

 
พฤษภาคม 
2564 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖๔ - 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- คณะครูโรงเรียน 
ชลธารวิทยา 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 
ภาคเรียนที่ 2  

(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

2 
 

กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย 
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

 
พฤษภาคม 
2564 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖๔ 

- 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- คณะครูโรงเรียน 
ชลธารวิทยา 



๒๕๘ 
 

 
 

3 กิจกรรมคายเยาวชน                   
“คนดีของแผ่นดิน” 

 
พฤษภาคม 
2564 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖๔ 

- 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- คณะครูโรงเรียน 
ชลธารวิทยา 

4 กิจกรรม 1,000 เรื่อง 
1,000 วจิัย 

 
พฤษภาคม 
2564 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖๔ 

- 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- คณะครูโรงเรียน 
ชลธารวิทยา 

5 กิจกรรมบริษัทสรางการดี  
พฤษภาคม 
2564 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖๔ 

2,000 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

2,000 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- คณะครูโรงเรียน 
ชลธารวิทยา 

6 กิจกรรมโรงเรียน สพฐ.                  
ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน 

 
พฤษภาคม 
2564 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖๔ 

- 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- คณะครูโรงเรียน 
ชลธารวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 2,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

 

1 กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรม 
และความโปรงใส 
ในการด าเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

- - - - - - - - - 

2 
 

กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย 
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน - - - - - - - - - 

3 กิจกรรมคายเยาวชน                   
“คนดีของแผ่นดิน” - 1,000 - 1,000 - - - - 1,000 

4 กิจกรรม 1,000 เรื่อง 
1,000 วจิัย - - - - - - - - - 

5 กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
- 500 - 500 - 500 - 500 1,000 

6 กิจกรรมโรงเรียน สพฐ.                  
ใสสะอาด ปราศจากคอรรัป
ชัน 

- - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด - 1,5๐๐ - 1,5๐๐ - 500 - 500 2,๐๐๐ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ 
8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘.2 คณะครูโรงเรียนชลธารวิทยา 
 ๘.๓ ชุมชน 

 



๒๖๐ 
 

 
 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

100 - การประเมิน 
 

- แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา  
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์               
อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  และ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต  
 

80 - การสังเกต 
- สอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- สภาพจริง 
- เอกสารหลักฐาน 
- ภาพถ่าย 

 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และด าเนินชีวิตตาม
แนวทางการต่อต้านทุจริต  
 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 

 

 

 



๒๖๑ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. - - - -   
๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น -  
 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. - - - -   
๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น -  
 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ              

คายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
1 ชุด 1,000 1,000   

๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น 1,000  
 

 

 

 



๒๖๒ 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. - - - -   
๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น -  
 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมบริษัทสรางการดี 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ 

บริษัทสรางการดี               
1 ชุด 1,000 1,000   

๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น 1,000  
 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. - - - -   
๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น -  

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  

 
หมำยเหตุ - กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”และกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมบริษัท             
สรางการดี จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท าโครงงาน ตามจ านวนเงินที่จัดสรรให้ 

 

 

 



๒๖๓ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มวิชำกำร 

โครงกำรที ่32 : โรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม
น าความรู้ สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็น
พ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ  
สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประสบความส าเร็จสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑  
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน
ขึ้น โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติ ปลูกฝังค่านิยมในการรังสรรค์สังคมปลอดทุจริต  
เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและสามัคคีธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
ในการสนับสนุนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโครงการ 

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และ
น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
 ๒.3 เพ่ือให้นักเรียนไม้ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม 
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

 
 



๒๖๔ 
 

 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
๖๙ คน 
 เชิงคุณภำพ 
     1. นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     2. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการท าโครงงาน
คุณธรรม 

 
พฤษภาคม 
2564 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖๔ 

๓,๐๐๐ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

- 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- คณะครูโรงเรียนชล
ธารวิทยา 

 

 

 



๒๖๕ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. -กิจกรรมอบรมนักเรียนแกน
น าโรงเรียนคุณธรรม 

- ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - - - - ๑,๐๐๐ 

๒. -กิจกรรมค้นหาคุณธรรม 
อัตลักษณ์ 

- - - - - - - - - 

๓. - กิจกรรมประกาศ
คุณธรรมอัตลักษณ์ - ๕๐๐ - ๕๐๐ - - - - ๕๐๐ 

๔. - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ - - - - ๑,๕๐๐ 
๕. - กิจกรรมครอบครัว

คุณธรรม 
- - - - - - - -  

รวมทั้งหมด - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - - - - ๓,๐๐๐ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ๘.2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘.๓ คณะครูโรงเรียนชลธารวิทยา 
 ๘.๔ ชุมชน 
 
 
 
 
 
 



๒๖๖ 
 

 
 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

100 - การประเมิน 
 

- แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา  
ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นผู้ปฏิบัติตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

80 - การสังเกต 
- สอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- สภาพจริง 
- เอกสารหลักฐาน 
- ภาพถ่าย 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์อันพึงประสงค์อยู่ร่วมกันในสถานศึกษา
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
           (นางสาววีรวรรณ จนัทรา) 
                ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวชุลภีรณ์  ชูสกุ) 
      หวัหน้างานนโยบายและแผน 
        ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 

 

 

 



๒๖๗ 
 

 
 

 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง ๑๐ คน ๑๐๐ ๑,๐๐๐   
๒.       
๓.       

รวมทั้งส้ิน ๑,๐๐๐  
 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. -      
๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น   
 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ป้ายประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ๑ ป้าย ๕๐๐ ๕๐๐   
๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  
 

 

 

 



๒๖๘ 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท า

โครงงาน 
๖ ระดับชั้น ๒๕๐ ๑,๕๐๐   

๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐  
 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. -      
๒.       
๓.       

รวมทั้งสิ้น   
 

 

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  

 
หมำยเหตุ - กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท าโครงงาน  
  ให้เป็นไปตามตามต้องการของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ตามจ านวนเงินที่จัดสรรให้ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๙ 
 

 
 

 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

โครงกำรที่ 33 :  กำรคัดแยกขยะ 
ลักษณะโครงกำร            ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 4  
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 5 
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพล  มีศิริ 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเนื่องจาก

ประชากรในประเทศมีจ านวนมากขึ้น ชุมชนก็เพ่ิมขึ้น สถานประกอบการต่าง ๆ มีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมา
อย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการก าจัดไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถก าจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่
สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่จ านวนมาก แม้รัฐบาลจะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับ
ขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น 
ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมือง ถึงแม้ว่าในปีหนึ่ง ๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวน
มากไปกับการจัดการด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการ
ขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่เพราะพอได้ยินค าว่า "ขยะ" หลาย ๆ คนก็ไม่
สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งท่ีขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสร้างประโยชน์ได้ และยัง
สามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัด
ทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะลดจ านวนลงได้มาก ซึ่งจะ
ส่งผลดีทั่งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือสร้างความตระหนักและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเกิดกับนักเรียน  
2. ลดมลพิษจากโรงเรียน รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 

3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 



๒๗๐ 
 

 
 

1.ลดมลพิษจากโรงเรียน รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  ร้อยละ 100 
   เชิงคุณภำพ 

1.สร้างความตระหนักและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเกิดกับนักเรียน  

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค.64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

พ.ค. 64    นายวีระพล 
มีศิริ 

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64    นายวีระพล 
มีศิริ 

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 64    นายวีระพล 
มีศิริ 

4 ด าเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ พ.ค. – ต.ค. 
64 

 ธ.ค.64 – 
มี.ค. 65 

 นายวีระพล  
มีศิริและคณะ 

 

 

 



๒๗๑ 
 

 
 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ    2,000    บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค.64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1พ.ย.64–18 มี.ค.65) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ด าเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ - - - - - - - - - 
2 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ   2,000 2,000      

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ตลอดปีการศึกษา 
 
8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
9. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ลดมลพิษจากโรงเรียนรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน   

   

1.สร้างความตระหนักและสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในเกิดกับนักเรียน  

   

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.นักเรียนในโรงเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาด น่าอยู่ 
 
 
 



๒๗๒ 
 

 
 

 
 
    ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายวีระพล  มีศิริ) 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์  พละสกุล) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำรที่ 34 : โครงกำรวันส ำคัญของชำติ ศำสนำและสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา  สุทธิชน , นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันส าคัญ
ต่างๆ มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ 
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ  
ขาดจิตส านึกในการเป็นผู้ให้ เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน และรับวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตกได้ง่าย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 – 2551 มีจุดมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษา  
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองได้ดังนั้นการจัดกระบวนการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ บูรณาการทักษะต่างๆ  
ได้เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ครอบครัว ทางด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร่วมพิจารณา เสนอนโยบายแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาของโรงเรียน 
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของไทย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และรับประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



๒๗๔ 
 

 
 

 ๒.๓ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๒.๔ เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนชลธารวิทยาได้มีส่วนร่วมในการท าความดีและประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ของชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เชิงคุณภำพ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เรียนรู้อย่างมีความสุ ขจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้ เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
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5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๒๕ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

- - - 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 

๒ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

- - - 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป และคณะครู 

3. วันไหว้ครู 1 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๕๐๐ - - 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป และคณะครู 

4. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
แห่เทียนพรรษา 

๒๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐ - - 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๕. กิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

๒๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๕๐๐ - - 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป และคณะครู 

๖. กิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๑๑ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

๕๐๐ - - 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป และคณะครู 

๗. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 

- - 
๑๓ ตุลาคม

๒๕๖๔ 
๕๐๐ 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป และคณะครู 

๘. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
 
 
 

- - 
๒๓ ตุลาคม

๒๕๖๔ 
๕๐๐ 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป และคณะครู 

๙. กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิ

- - 
๓ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 
๕๐๐ 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป และคณะครู 
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ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ – 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
และวันพ่อแห่งชาติ 

๑๐. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม ่  - - 

๓๐ 
ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

๓,๗๐๐ 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป และคณะครู 

๑๑. กิจกรรมวันมาฆบูชา 

- - 
๑๕ 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๗๓๙.๕๐ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

12. กิจกรรมวันนี้ วันพระ ทุกวันพระ 
ระหว่าง 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ถึง 
ตุลาคม
๒๕๖๔ 

- 

ทุกวันพระ 
ระหว่าง 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ถึง 
มีนาคม
๒๕๖๔ 

- 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ  8,439.50 บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค.64 – 11 ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2 

(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

 

๑ กิจกรรมวันวิสาขบูชา - - - - - - - - - 
2  กิจกรรมวันเฉลิมพระชน

พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 
- - - - - - - - - 

3 วันไหว้ครู - ๕๐๐ - ๕๐๐ - - - - ๕๐๐ 
4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

และแห่เทียนพรรษา 
- ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - - - - ๑,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- - - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ ๕๐๐ 

๖ กิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- - - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ ๕๐๐ 

๗ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร 

- - - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ ๕๐๐ 

๘ กิจกรรมวันปิยมหาราช - - - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ ๕๐๐ 
๙ กิจกรรมวันคล้ายวันพระ

บรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร  
และวันพ่อแห่งชาติ 

- - - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ ๕๐๐ 
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ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค.64 – 11 ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2 

(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค. 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

 

๑๐ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม ่  

- - - - - ๓,๗๐๐ - ๓,๗๐๐ ๓,๕๐๐ 

๑๑ กิจกรรมวันมาฆบูชา - - - - - ๗๓๙.๕๐ - ๗๓๙.๕๐ ๗๓๙.๕๐ 
12 กิจกรรมวันนี้ วันพระ - - - - - - - - - 

 รวมทั้งสิน้ 
- ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐  

๖,๙๓๙.
๕๐ 

- 
๖,๙๓๙. 

๕๐ 
๘,๔๓๙.๕๐ 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน พฤษภาคม 256๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะครู 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา  
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

80 - การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
เรียนรู้อย่างมีความสุขจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง  
และการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

75 - การจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 
 

- แบบระเมิน 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.1 นักเรียนสามารถแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 ๑๐.2 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ   
           ( นางสาวไปรยา สุทธิชน ) 
                   ต าแหน่ง คร ู
          ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ   
           ( นางสาววรีวรรณ จนัทรา ) 
                   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          ( นายจักรกฤษณ์ อินตัน ) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวชุลภีรณ์  ชูสกุ) 
      หวัหน้างานนโยบายและแผน 
        ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร โครงกำรวันส ำคัญของชำติ ศำสนำและสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. - - - -   

รวมทั้งสิ้น -  
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. - - - -   

รวมทั้งสิ้น -  
กิจกรรมที่ ๓ วันไหว้ครู 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. จัดสถานที่/เวที ๑ ๕๐๐ ๕๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. พานดอกไม้ ๑ คู ่ ๕๐๐ ๕๐๐   
๒. เทียนพรรษา ๑ คู ่ ๕๐๐ ๕๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐  
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. จัดสถานที่ ๑ ๕๐๐ ๕๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  
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กิจกรรมที ่๖ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

                พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. จัดสถานที่ ๑ ๕๐๐ ๕๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  

 
กิจกรรมที ่๗ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. พวงมาลา ๑ พวง ๕๐๐ ๕๐๐   

รวมทั้งสิน้ ๕๐๐  
 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมวันปิยมหาราช 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. พวงมาลา ๑ พวง ๕๐๐ ๕๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  
 

กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลย
เดช       บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. จัดสถานที่ ๑ ๕๐๐ ๕๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐  

 
กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. จัดสถานที่ ๑ ๕๐๐ ๕๐๐   
๒. การแสดงร าอวยพรปีใหม่ ๑ ๕๐๐ ๕๐๐   
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๓. อาหารจัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่  ส าหรับครูและ
นักเรียน 

๙๐ ชุด ๓๐ ๒,๗๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๓,๗๐๐  

 
กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมวันมาฆบูชา 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. พานดอกไม้ ๑ คู ่ ๕๐๐ ๕๐๐   
๒. เครื่องถวายสังฆทาน ๒ ชุดเล็ก ๑๑๙.๗๕ ๒๓๙.๕๐   

รวมทั้งสิ้น ๗๓๙.๕๐  

 
กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมวันนี้ วันพระ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. - - - -   

รวมทั้งสิ้น -  

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

โครงกำรที่ 35 : ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่   √  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 1 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก,นายจักรกฤษณ์  อินตัน 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๑ มีจุดมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษา 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองได้ดังนั้นการจัดกระบวนการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ บูรณาการทักษะต่างๆได้
เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ครอบครัว ทางด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร่วมพิจารณา เสนอนโยบายแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาของโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาของผู้เรียน 

3. เป้ำหมำย 
 3.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

         1. นักเรียนร้อยละ 75 ได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
     ๔.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 ๑. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
 4. วิธีกำรด ำเนินกำร 

4.๑ การวางแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
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4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลทีไ่ด้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค.64 – 1๐ ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 กิจกรรมทัศนะศึกษำของ
นักเรียน 

     

 กิจกรรมทัศนะศึกษาของนักเรียน - - ภาคเรยีนที่ 2 2๕,000  

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 2๕,000 บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค.64 – 1๐ ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2 

(1 พ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 
 

1 กิจกรรมทัศนะศึกษำของ
นักเรียน 

         

 กิจกรรมทัศนะศึกษาของนักเรียน      2๕,000    
รวมทั้งสิ้น      2๕,000    

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      กลุ่มงานวิชาการ 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาเข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน
และสามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   

ร้อยละ 75 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบสรุปรายงาน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.นักเรียนสามารถแสดงออกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
2.นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้มีพระคุณ 
  
 

 
 

 
 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
ต าแหน่ง ครู 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์  พละสกุล) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำรพัฒนำทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑ ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ขนาด 

๕๐ ที่นั่ง 
๒ 8,๐๐๐ ๑6,๐๐๐   

๒ ค่าอาหาร 69 50 3,450   
๓ ค่าเข้าชมสถานที่/แหล่งเรียนรู้ 69 50 3,450   
4 ค่าวิทยยากร 2 1,05,0 1,050   

 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
 

หมำยเหตุ  เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ๒๕,๐๐๐   บำท 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำรที่ 36 : นักสืบค้นสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 1 คุณภำพของผู้เรียน 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนกำนต์ พละสกุล 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

ยุคสังคมสารสนเทศ ( information society) สารสนเทศเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา ให้มี
ความก้าวหน้าและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื่อนหรือปัจจัย หลักที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งทุกศาสตร์ ทุกวงการ ล้วนน าสารสนเทศเข้าไปใช้ประโยชน์หรือใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ สารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาการวางแผน และน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น หากประชาชนในประเทศรู้จักน าสารสนเทศมาปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนางานที่ก าลัง
กระท าอยู่ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง การศึกษาทุกระดับ ปัจจุบันวิธีการการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือวิธีการส าคัญที่สามารถสร้าง และพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ         
ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้รู้จัก
เรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนรูปแบบ ดังกล่าวผู้เรียนต้องเก่ียวข้องกับสารสนเทศมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการสอนผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศนับวันยิ่งจะมีความส าคัญมาก เป้าหมายสูงสุดของ
ทักษะการรู้สารสนเทศคือ การให้ทุกคนกลายเป็นผู้ที่มีทักษะสารสนเทศ ( information literate person) 
และสามารถน าทักษะที่ได้ไปใช้ในการศึกษา การท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ การสอนการใช้
ห้องสมุดแนวใหม่ จะเน้นที่คุณค่าของการค้นหา การใช้สารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ ตลอดจน
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ืออบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถค้นหาแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเตอร์เน็ต 
2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูลด้วยของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 

3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ๖ โรงเรียนชลธารวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 
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2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ๖ โรงเรียนชลธารวิทยา เข้าใช้ห้องสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ 

เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ๖ โรงเรียนชลธารวิทยาสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.1 การวางแผน (P)  

           4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
4.2 ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.2.1 ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.3 ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.4 การปรับปรุง (A) 

4.4.1 น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค 65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมติั 

พ.ค. 64     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
พ.ค. 64 

    

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ค. 64     

4 ด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ 

พ.ค. 64 
 

-   นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 
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ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64 – 18 มี.ค 65) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

5 ให้บริการห้องสืบค้นข้อมูลส าหรับ
นักเรียน 

พ.ค. 64 
ตลอดปี

การศึกษา 

5,000 บาท    

5 สรุป/ประเมินผล/น าเสนอ
รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อ
ทราบ 

  พ.ค. 65  
นายธนกานต์ 
พละสกุล 
และคณะ 

6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข   พ.ค. 65  

นายธนกานต์ 
พละสกุล และ

คณะ 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 5,000 บาท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1  

(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 
ภาคเรียนที่ 2  

(1 พ.ย. 64–18 มี.ค 65) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ 

- - - - - - - - - 

2 ให้บริการห้องสืบค้นส าหรับ
นักเรียน 

- 5,000 - 5,000 - - - - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - 5,000 - 5,000 - - - - 5,000 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีการศึกษา 
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8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. นายธนกานต์ พละสกุล 
 2. นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง  

9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – ๖ โรงเรียนชลธารวิทยาสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 

80 
 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – ๖ โรงเรียนชลธารวิทยาเข้าใช้
ห้องสืบค้นส าหรับสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

80 
 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบระบบอินเตอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา มีประสิทธิภาพใน
ระดับ 
         ดีมาก 

3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถค้นหาแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเตอร์เน็ต 
4. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ได้ 

 
 
 

 
 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำรที่ 37 : เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ลักษณะโครงกำร              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๔ 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที ่๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็น
ตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี ๒๕๔๕ ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบ
และมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งก าเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยคล้ายปอดอักเสบ
และไข้หวัดใหญ่เป็นจ านวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้ว่าเป็นเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ ๗ ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS) 
 เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาตรการที่ส าคัญคือ 
การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดอและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอหรือ
จาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือเพ่ือป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จะเห็นควรให้มีการดูแล 
เฝ้าระวัง ป้องกันตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีทรัพยากรงบประมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
๒. เพ่ือให้นักเรียน บุคลากรทุกคนในโรงเรียน รวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ ใน

การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนสามารถป้องกันโรคด้วยตนเอง 
๕. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
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     โรงเรียนชลธารวิทยา มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
อย่างเพียงพอ 

เชิงคุณภาพ 

     ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนชลธารวิทยา สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
      4.๑.๒ จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 
5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64–18 มี.ค 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 Plan (กำรวำงแผน)  
 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๔ - - - 
นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

2 Do (กำรด ำเนินงำน) 
 - วัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) 

มิ.ย. ๖๔ 3,000 - - 
นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 
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ที ่
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64–18 มี.ค 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

3 Check (กำรประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- - มี.ค. 65 - 
นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

4 Action (กำรปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการด าเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 

- - มี.ค. 65 - 
นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร 

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๕,oooบาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(17 พ.ค. 64 - 11 ต.ค. 64) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 64–18 มี.ค 65) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ - - - - - ๓,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐    ๓,๐๐๐ - - - - - ๓,๐๐๐ 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 เดือน พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  2. กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนชลธารวิทยา 
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9. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

80 

- สอบถาม 
- บันทึกการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา มีความรู ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๒. ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา เกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาด
โดยเริ่มจากตนเองและร่วมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

 
 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายธนกานต์ พละสกุล) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑ เจลแอลกอฮอล์ ๔ ๔๐๐ ๑,๖๐๐ √  
๒ เครื่องวัดอุณภูมิ ๑ ๗๐๐ ๗๐๐ √  
๓ หน้ากากอนามัย ๑๐ ๗๐ ๗๐๐ √  

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
หมำยเหตุ√ 
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โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๔ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำรที่ 38 : ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงกำร                ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำ : มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑ , ๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แต่อุปสรรคทางการศึกษา
ของเด็กยากจนก็คือ การขาดทุนทรัพย์ จึงท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา และเนื่องด้วยนักเรียนที่เข้ามาศึกษา
ต่อที่โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นผู้ที่มีปัญหาครอบครัวฐานะทางบ้านยากจน อีกท้ังปัจจุบันประเทศไทยและทุกๆ 
ประเทศทั่วโลก ยังประสบกับปัญหาโรคระบาด ส่งผลท าให้เศรษฐกิจซบเซา หลายๆ ครอบครัวขาดแคลน
รายได้ที่จะใช้ในการจุลเจือครอบครัว 
 ดังนั้น กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนชลธารวิทยา จึงมีมติให้จัดสรรรายได้สถานศึกษาส่วนหนึ่ง เพ่ือมอบ
เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ที่โรงเรียนชลธารวิทยาทุก
คน  

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนในระดับหนึ่ง 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  
ที่โรงเรียนชลธารวิทยา 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ที่โรงเรียนชลธารวิทยา ได้รับ
ทุนการศึกษาทุกคน 
 เชิงคุณภำพ 
     นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีก าลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ      
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4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
4.๑ การวางแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน      
4.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4.๔ การปรับปรุง (A) 

 4.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ - 11 ต.ค.. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 
๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๘ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
๑๓,๐๐๐ - - 

- กลุ่มงานแนะแนว 

6.  งบประมำณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1๗ พ.ค. 6๔ - 11 ต.ค. 6๔) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 พ.ย. 6๔ – ๑๘ มี.ค. 6๕) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงนิ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 
๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ - - - - ๑๓,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ - - - - ๑๓,๐๐๐ 



๒๙๘ 
 

 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือน พฤษภาคม 256๔  

8. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.๑ กลุ่มงานแนะแนว 

9. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ที่โรงเรียนชลธาร
วิทยา ได้รับทุนการศึกษาทุกคน 

๑๐๐ - ส ารวจ - แบบส ารวจ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
มีก าลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ 

๑๐๐ - ส ารวจ - แบบส ารวจ 
- แบบประเมิน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ที่โรงเรียนชลธารวิทยา ได้รับ
ทุนการศึกษาทุกคน และนักเรียนที่ได้รับทุนมีก าลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววีรวรรณ จันทรา) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววีรวรรณ จันทรา) 
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

   ๑๗  /  พฤษภาคม  /  ๒๕๖๔   เ 
 

 

 

 

 



๒๙๙ 
 

 
 

 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

------------------------------------------------------ 
โครงกำร ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
รำคำต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน 
ประเภท 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑. ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๙ ทุน ๕๐๐ ๙,๕๐๐   

๒. ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๗ ทุน ๕๐๐ ๓,๕๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐  
 

**ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  

 
หมำยเหตุ - ทุนการศึกษานี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรายได้สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๐ 
 

 
 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

......................................... 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลธารวิทยา  ได้พิจารณาการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 แล้ว เห็นชอบให้น าไปใช้ได้และขอให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

 

    ลงชื่อ      
                 (นายไพฑูรย์   ทองพิทักษ์) 

                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลธารวิทยา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๑ 
 

 
 

 


